Podmienky zaradenia na špecializačné štúdium
***************************************************************************

Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
otvára
v akademickom roku 2019/2020 akreditovaný špecializačný študijný program
v zdravotníckom povolaní sestra
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
***************************************************************************
1. Dĺžka štúdia:
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
- 18 mesiacov
2. Podmienky zaradenia na špecializačné štúdium:
a) Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra je:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe
v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľská prax v odbore ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii najmenej dva roky bez prerušenia,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe
v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľská prax v odbore ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii najmenej dva roky bez prerušenia,
- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a
ošetrovateľská prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii najmenej
dva roky bez prerušenia,
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch pre zdravotnícke
povolanie sestra a ošetrovateľská prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii najmenej dva roky bez prerušenia.
- uzatvorený pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prípadne
vlastníctvo licencie alebo povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
- schopnosť komunikovať s pacientom v slovenskom jazyku.
3. Termín podania žiadosti na zaradenie do špecializačného štúdia v zdravotníckom
povolaní sestra:
Riadne vyplnenú žiadosť na zaradenie do špecializačného štúdia v zdravotníckom
povolaní sestra vo všetkých bodoch odoslať do 30.06.2019.
4. Prílohy k žiadosti na zaradenie do špecializačného štúdia:
a) overená fotokópia vysokoškolského diplomu alebo overená fotokópia diplomu
vyššieho odborného vzdelania alebo overená fotokópia maturitného vysvedčenia
(úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch v zdravotníckom povolaní
sestra),
b) potvrdenie o ošetrovateľskej praxi s pracovným zaradením v danom špecializačnom
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odbore,
c) overené fotokópie diplomov o získaných špecializáciách,
d) čestné prehlásenie uchádzača o tom, že uchádzač špecializačné štúdium neštuduje
v iných vzdelávacích inštitúciách,
e) Index odbornosti (ak už bol uchádzačovi vydaný).
5. Spoplatnenie štúdia:
Špecializačné štúdium je spoplatnené v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za
ďalšie vzdelávanie. Uchádzač sa stáva poslucháčom špecializačného štúdia po zaradení do
odboru a podpise Zmluvy o realizácii špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch pre zdravotnícke povolanie sestra.
6. Výška poplatkov:
Výška poplatkov za špecializačné štúdium je uvedená v prílohe č. 1 Podmienok
zaradenia na špecializačné štúdium.
7. Kontakt:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2, 911 50 Trenčín
Študijné oddelenie
Ing. Renáta Vlčková
Tel.: 032/74 00 610
E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk
www.fz.tnuni.sk
8. Prílohy informácie o zaradení na špecializačné štúdium:
Príloha č. 1: Rozhodnutie dekana č. 1/2012 o výške poplatkov za špecializačné štúdium na
Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Príloha č. 2: Žiadosť na zaradenie do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní
sestra
Príloha č. 3: Charakteristika špecializačného odboru ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra
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Príloha č. 1

Rozhodnutie dekana č. 1/2012
o výške poplatkov za špecializačné štúdium
na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z.
o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie (ďalej len „vyhláška“)
a v súlade s Organizačnou normou číslo 3-008-01/FZ Špecializačné štúdium Fakulty
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FZ
TnUAD“), čl. 10 Úhrada za špecializačné štúdium, dekan FZ TnUAD po prerokovaní
v Akademickom senáte FZ TnUAD dňa 15.2.2012
určuje
výšku poplatkov pre špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní sestra
v špecializačnom odbore:
1. Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie:
a) poplatok za špecializačné štúdium vo výške .......... 150,00 EUR
b) poplatok za vydanie diplomu vo výške .................. 80,00 EUR
2. Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatri:
a) poplatok za špecializačné štúdium vo výške .......... 150,00 EUR
b) poplatok za vydanie diplomu vo výške .................. 80,00 EUR
3. Účastník špecializačného štúdia je povinný poplatok za špecializačné štúdium a poplatok
za vydanie diplomu uhradiť do 15 dní od podpísania zmluvy o realizácii špecializačného
štúdia na účet TnUAD.
4. Poplatok na jednej vzdelávacej aktivite (týždenný blok) v špecializačnom študijnom
programe Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie vo výške 40,00 EUR.
5. Poplatok na jednej vzdelávacej aktivite (týždenný blok) v špecializačnom študijnom
programe Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii vo výške 42,50 EUR.
6. Účastník špecializačného štúdia je povinný poplatok na vzdelávacích aktivitách uhradiť
minimálne 7 dní pred jej začiatkom.
7. Poplatok za špecializačné štúdium pre zamestnancov FZ TnUAD sa určuje maximálne do
výšky nevyhnutných administratívnych nákladov spojených so vzdelávacou aktivitou
a budú upravené vzájomnou dohodou:
a) poplatok za špecializačné štúdium vo výške ...................... 50,00 EUR,
b) poplatok za vydanie diplomu o špecializácii vo výške ...... 80,00 EUR.
8. Výška poplatkov za špecializačné štúdium uvedených v bodoch 1., 2., 4., 5. a 7. sa
poukazuje na účet TnUAD vedený v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05
Bratislava 15, číslo účtu: 7000065375/8180, variabilný symbol: 10907.
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9. Ak účastník špecializačného štúdia nevykoná úhradu poplatkov za špecializačné štúdium
v zmysle tohto rozhodnutia má sa za to, že zanechal štúdium. V tomto prípade nemá
účastník špecializačného štúdia nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov.
10. Ak účastník vzdelávania vykoná úhradu poplatkov za špecializačné štúdium a na štúdium
nenastúpi, vráti sa mu suma znížená o 5 % z uhradenej sumy.
11. Rozhodnutie dekana č. 1/2012 o výške poplatkov za špecializačné štúdium na Fakulte
zdravotníctva TnUAD bolo schválené v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva
TnUAD dňa 15. februára 2012.
12. Účinnosť Rozhodnutia dekana č. 1/2012 o výške poplatkov za špecializačné štúdium na
Fakulte zdravotníctva TnUAD nadobúda dňom schválenia v Akademickom senáte FZ
TnUAD.

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ TnUAD
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Príloha č. 2

Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

ŽIADOSŤ
na zaradenie do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra
Návrh na zaradenie podáva:

pre:
Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné
priezvisko

Meno

Titul

Dátum a miesto narodenia
Rodné
číslo

Číslo OP
(pasu)

Štátna príslušnosť

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu
(s predvoľbou)

Kontaktná adresa pre
korešpodenciu
(ak je iná ako trvalé bydlisko)
Adresa elektronickej pošty

Absolvované vzdelanie uchádzača
Úplný názov školy (fakulty)
Sídlo školy (fakulty)

Číslo diplomu

Študijný odbor

Rok ukončenia
štúdia

Adresa navrhovateľa
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Ulica a číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu
(s predvoľbou)
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Pracovisko uchádzača
Pracovisko/oddelenie

Pracovné
zaradenie

Číslo telefónu

Číslo faxu

V pracovnom pomere od

Žiadam o zaradenie do špecializačného študijného programu
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť
v ………………………………………………………………………………
v zdravotníckom povolaní sestra
Doterajšia prax v špecializačnom odbore
Pracovisko/oddelenie

od – do

Pracovisko/oddelenie

od – do

Pracovisko/oddelenie

od – do

Doteraz získaná špecializácia
Odbor

Dátum

Číslo diplomu

Odbor

Dátum

Číslo diplomu

Dátum

Podpis uchádzača

Dátum

Pečiatka a podpis navrhovateľa1

Prílohy:
Overená fotokópia vysokoškolského diplomu alebo overená fotokópia diplomu vyššieho
odborného vzdelania alebo overená fotokópia maturitného vysvedčenia
Overené fotokópie diplomov o získaných špecializáciách
Čestné prehlásenie uchádzača o tom, že špecializačné štúdium v danom špecializačnom
odbore neštuduje v iných vzdelávacích inštitúciách
Index odbornosti (ak už bol uchádzačovi vydaný)

1

zamestnávateľ
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Príloha č. 3
Charakteristika špecializačného odboru ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
v zdravotníckom povolaní sestra
Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatri je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá komplexnou
ošetrovateľskou starostlivosťou o osoby s poruchami duševného zdravia vo všetkých
vekových kategóriách. Cieľom špecializačného štúdia je zosumarizovať poznatky
a vedomosti z medicínskych, ošetrovateľských a humanitných odborov a integrovať ich do
ošetrovateľskej starostlivosti o osoby s poruchami duševného zdravia. Ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii je zameraná na diagnostické, liečebné, ošetrovateľské, rehabilitačné
a preventívne postupy zamerané na:
1. zachovanie, udržanie optimálneho zdravotného a duševného stavu a zlepšenie kvality
života,
2. poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti
a sebestačnosti,
3. odovzdanie vedomostí na zmenu životného štýlu.
Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu s dôrazom na
kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom noriem a štandardov.
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