
Zásady špecializačného štúdia v odbore Algeziológia  

na LF SZU v Bratislave 

 

Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore Algeziológia na Slovensku je 3-ročné. 

Riadi sa Nariadením vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych  pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 

nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z. Špecializačné štúdium je presne definované 

v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných  odborov uverejnených vo Vestníku 

MZ SR posledne zo dňa 29. novembra 2013. Vykonáva sa na pôde a pod garanciou 

pedagogického útvaru LF SZU v Bratislave, ktorým je Algeziologická klinika SZU so sídlom 

vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vedúcim tohoto pedagogického útvaru je 

v súčasnosti doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

 

Pre absolvovanie špecializačnej skúšky z Algeziológie je nutné splniť viacero podmienok. Je 

to predovšetkým: 

1. Ukončené špecializačné štúdium v špecializačnom odbore AIM, neurológia, interná 

medicína, pediatria, onkológia a ortopédia. 

2. Zaradenie do odboru algeziológia potvrdené Organizačno-metodický odborom SZU. 

Záujem o zaradenie do odboru algeziológia je potrebné dopredu prerokovať s vedúcim 

pedagogického útvaru. 

3. Absolvovanie kontinuálnej klinickej praxe v odbore algeziológia. Záujemca musí 3 

ročné obdobie špecializačnej prípravy v odbore algeziológia nepretržite pracovať na 

akreditovanom pracovisku liečby bolesti pod dohľadom svojho odborného garanta, 

ktorý garantuje požadovanú úroveň a rozsah klinickej praxe.  Garant je lekár so 

špecializáciiou v odbore Algeziológia poverený touto činnosťou vedúcim 

pedagogického útvaru pre odbor Algeziológia. Na takomto pracovisku žiadateľ 

pracuje riadne na úväzok 1,0 počas 3 rokov. Zákon pripúšťa aj prax v odbore na 

znížený úväzok, minimálne však na 0,5, kedy sa ale dĺžka štúdia adekvátne predlžuje 

(teda až na 6 rokov) ! 

Spätné započítanie praxe. Podľa § 71,ods.1,2,3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. 

z. je v subšpecializačných odboroch znovu možné tzv. spätné započítanie praxe 

v odbore v maximálnej dĺžke maximálne 1/3 štúdia (teda maximálne 1 rok). Jedná sa 



o prípady, kedy žiadateľ preukázateľne vykonával prax v odbore ešte pred oficiálnym 

zaradením do daného subšpecializačného odboru. Za týmto účelom sa ku žiadosti 

o špecializačnú skúšku podáva žiadosť, ktorú schvaľuje vedúci pedagogického útvaru 

a vedenie LF SZU. 

4. Absolvovať každoročný „Kontrolný deň špecializačného štúdia“ (KDŠŠ). KDŠŠ 

je informačný kurz, ktorý sa koná pravidelne v polovici septembra. Účasť na ňom je 

pre všetkých lekárov zaradených do ŠŠ v odbore algeziológia nie len povinná, ale aj 

nevyhnutná a to každoročne od začiatku špecializačnej prípravy až do absolvovania 

špecializačnej skúšky. Jeho účelom je okrem iného kontrola plnenia stanovených 

povinností ŠŠ za uplynulý rok a ich určenie na akademický rok nasledujúci. 

5. Absolvovať povinné 3-týždňové Školiace miesta podľa Špecializačného 

študijného programu v odbore. Neoddielnou súčasťou ŠŠ v odbore algeziológia je 

absolvovanie 4 Školiacich miest každé v rozsahu 12 týždňov (4 x 3 týždne) stanovené 

Špecializačným študijným programom.  

ŠM I. časť: „Základné školenie“ (realizované na OCHB UN Martin, zodpovedný 

školiteľ: MUDr. Marta Kulichová, CSc.). Náplňou školiacej akcie je získanie 

základných praktických návykov v diagnostike a liečbe akútnej a chronickej bolesti. 

Doporučené absolvovať v prvom semesteri po zaradení do ŠŠ. 

II. časť: „Inovačné školenie“ (Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.R. Banská 

Bystrica, zodpovedný školiteľ: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.). Náplňou školiacej 

akcie je získanie teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti 

managementu liečby akútnej a chronickej bolesti v ambulantnej i oddielenskej praxi. 

Doporučené absolvovať v druhom semesteri po zaradení do ŠŠ. 

III. časť: „Nové poznatky“ (OCHB UN Martin, zodpovedný školiteľ: MUDr. Marta 

Kulichová, CSc.), ktorého náplňou je prehlbovanie praktických návykov klinickej 

praxe v jednotlivých oblastiach syndromológie akútnej a chronickej bolesti. 

Doporučené absolvovať v druhom roku ŠŠ. 

IV. časť: „Školenie pred špecializačnou skúškou“ (Algeziologická klinika SZU, 

FNsP F.D.R. Banská Bystrica, zodpovedný školiteľ: doc. MUDr. Igor Martuliak, 

PhD.) s dokončením a preverením teoretickej a praktickej prípravy pred 

špecializačnou skúškou vedúcim pedagogického útvaru. Na jeho konci po úspešnom 

absolvovaní záverečného testu môže byť záujemca pripustený k praktickej a 

teoretickej časti špecializačnej skúšky. 



Absolvovanie dvoch ŠM v rámci jedného semestra nie je vhodné a obvykle to 

neumožňujeme.  

6. Absolvovať predpísaný rozsah a počet diagnostických a terapeutických výkonov. 

Obsah ŠŠ sa riadi Špecializačným študijným programom pre odbor Algeziológia. Po 

troch rokoch prípravy musí mať žiadateľ absolvovaný súbor výkonov v diagnostike 

a liečbe bolesti v rozsahu daným aktuálne platným akreditovaným Špecializačným 

študijným programom („Minimálny štandard“) v odbore algeziológia. Počty 

jednotlivých realizovaných výkonov (nie ich podrobný zoznam) musia byť 

každoročne zaznačené v Logbooku ŠŠ, potvrdené garantom akreditovaného 

regionálneho pracoviska a počas KDŠŠ preverené a schválené vedúcim 

pedagogického útvaru. Niektoré požadované výkony je možné absolvovať aj na 

školiacich miestach v Martine a Banskej Bystrici.  

7. Aktívna a pasívna účasť na odborných kongresoch a seminároch s tématikou 

liečby bolesti je tiež dôležitou podmienkou absolvovania špecializačnej skúky. 

Podobne ako aj  publikovanie článkov v odborných časopisoch, resp. iné aktivity 

v odbore je každoročne určená po dohovore s vedúcim pedagogického útvaru počas 

KDŠŠ.  

8. Príprava, vypracovanie a prezentácia záverečnej práce ŠŠ (v minulosti tzv. 

atestačnej práce) je neoddielnou súčasťou špecializačnej skúšky. Jej tému určí vedúci 

útvaru po dohovore s ašpirantom na špecializačnú skúšku počas KDŠŠ. Zásady jej 

vypracovania sú uvedené na stránke vzdelávania SSŠLB. 

 

Pedagogický útvar v odbore Algeziológia na LF SZU: 

Algeziologická klinika LF SZU v Bratislave  

sídlo: FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici  

vedúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD 

Sekretariát kliniky: 

sekretárka: Ivana Fukasová  

kontakt: tel.: 048/441 2780, e-mail: ifukasova@nspbb.sk, e-mail prednosta: 

imartuliak@nspbb.sk  

 

V Banskej Bystrici, dňa 9.11.2016 

 

doc. MUDr. Igor Martuliak PhD 

mailto:ifukasova@nspbb.sk
mailto:imartuliak@nspbb.sk

