
Žiadosť o zaradenie do odboru Algeziológia  

Žiadosť o zaradenie posiela zamestnávateľ uchádzača (riaditeľ nemocnice,...), ak uchádzač 

nie je zamestnanec, alebo napr. pracuje v zahraničí, posiela žiadosť sám. Tlačivo žiadosti je 

možné získať na stránke vzdelávania SSŠLB  , , resp. na stránkach SZU.

 

Je nevyhnutné, aby sa žiadateľ o zaradenie skontaktoval s vedúcim pedagogického útvaru 

Algeziologickej kliniky SZU doc. Martuliakom (osobne, telefonicky, mailom) a to 

predovšetkým ohľadom možnosti a podmienok absolvovania súvislej praxe v rámci 3-ročnej 

prípravy v odbore. Bez tejto podmienky nebude do odboru Algeziológia zaradený! 

 

Žiadosť sa zasiela na Organizačno-metodický odbor SZU. 

Vedúca odboru: MUDr. Katarína Macková, 

adresa: Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

tel. 02/59370 kl. 252, fax: 02/59370 kl. 557 

e-mail: katarina.mackova@szu.sk,   

Na SZU sa do príslušného študijného odboru zaraďuje 2x ročne, a to ku termínu 1. február 

a 1. október. 

 

Žiadosť o špecializačnú skúšku z algeziológie 

Žiadatelia o špecializačnú skúšku z algeziológie musia na študijné oddelenie SZU zaslať 

nasledovné materiály a to najneskôr 4 mesiace pred predpokladaným termínom špecializačnej 

skúšky: 

1. Vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku v odbore algeziológia 

2. Vyplnenú prihlášku o predatestačné školiace miesto (ŠM) (podľa plánu vzdelávacích 

aktivít SZU) 

3. Kópiu dekrétu o zaradení do odboru Algeziológia 

4. Špecializačný index riadne vedený primárom (prednostom) oddelenia o absolvovanej 

praxi v odbore (minim. každého pol roka) 

5. Vyplnený Záznamník výkonov (Logbook) s zaznamenaním počtov jednotlivých 

povinných výkonov (podľa Študijného špecializačného programu) za daný 

akademický rok špecializačnej prípravy potvrdené garantom akreditovaného 

regionálneho pracoviska a schválené vedúcim pedagogického útvaru.. Nie je potrebné 

uvádzať jednotlivé výkony u konkrétnych pacientov s ich menami, či číslami 

chorobopisov (ako to bolo v nedávnej minulosti)  

http://www.pain.sk/atestacia/atestacia_00.php
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6. Zoznam vykonaných diagnostických a terapeutických výkonov v odbore (podľa 

Študijného špecializačného programu) 

7. Potvrdenia o absolvovaných ŠM (I., II., III.) SZU 

8. V prípade potreby Žiadosť o spätné započítanie praxe v odbore. 

9. Kópie certifikátov z absolvovaných kongresov a odborných akcií s tématikou liečby 

bolesti doma a v zahraničí 

10. Zoznam prednášok a publikácií s tématikou liečby bolesti  

Tlačivo žiadosti o špecializačnú skúšku z algeziológie je možné získať na stránke 

vzdelávania SSŠLB , resp.  na stránkach  SZU.   

 

Tlačivo žiadosti o spätné započítanie praxe je možné získať napr. na stránke 

http://www.szu.sk/printpage.php?menu=&id=21&egid=5&tid=4&eid=2593, alebo na stránke 

SSŠLB   

 

Študijné oddelenie SZU  

adresa: Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

e-mail: studijne@szu.sk, 

Na študijnom oddelení SZU má na starosti: 

- špecializačné skúšky (atestácie) p. Ružena Benovičová, kl. 364, e-mail: 

ruzena.benovicova@szu.sk   

- školiace miesta špecializačného štúdia Bc. Alexandra Červenková, kl. 361 (miesto p. 

Guttovej) e-mail: alexandra.cervenkova@szu.sk  
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