
 

 
 

 

 
 

 

 

NÁVRH NA ZARADENIE DO CERTIFIKAČNÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

pre certifikovanú pracovnú činnosť 

MAMODIAGNOSTIKA V RÁDIOLÓGII 

 
Návrh na zaradenie dáva: 

                                                  a)    zamestnávateľ                                  b)   lekár samosprávneho kraja  

 

pre 
Meno, priezvisko, tituly:      

Rodné priezvisko:  

Dátum, miesto narodenia:  

Štátna príslušnosť:  

Trvalý pobyt (aj PSČ):  

Telefón/fax, e-mail:  

Prechodný pobyt (aj PSČ):  

Univerzita, fakulta:  

Študijný odbor:  

Dátum ukončenia:  

Číslo diplomu:  

V pracovnom pomere od:  

 
Adresa navrhovateľa:  

Pracovisko/oddelenie:  

Pracovné zaradenie:  

Výška úväzku:  

Telefón/fax, e-mail:  

 
Doterajšia prax                                                     Od – do 

  

  

  

  

 
 

 

Dátum:     Podpis uchádzača ............................................................... 

 

 

 

Dátum:   Pečiatka a podpis navrhovateľa*......................................... 

 
*zamestnávateľ/lekár samosprávneho kraja 

 
Prílohy: - overená kópia vysokoškolského diplomu 

- overená kópia dokladu o získaných špecializáciách/certifikátoch 

- overená kópia rodného listu – absolvent inej fakulty ako je LF UK alebo JLF UK 

- overená kópia sobášneho listu – vydaté uchádzačky - kópia potvrdenia o registrácii v SLK 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený do ŠŠ alebo CP v inom odbore a na inej vzdelávacej ustanovizni 

- index odbornosti, ak už bol vydaný 

- žiadosť o vydanie indexu a záznamníka, ak ešte neboli vydané 

- potvrdenie nadriadeného/zamestnávateľa o splnení podmienok na zaradenie do certifikačnej prípravy podľa   

  Certifikačného študijného programu bod a) 3.   

Univerzita Komenského v Bratislave 

LEKÁRSKA FAKULTA  
Špitálska 24,  813 72  Bratislava 1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 



 

Informácia o obsahu a rozsahu štúdia 

 

v certifikačnom študijnom programe pre certifikovanú pracovnú činnosť: 
 

 

MAMODIAGNOSTIKA V RÁDIOLÓGII 
 

 
Špecializačný odbor:  

Dátum zaradenia:  

 

 

 

Meno, priezvisko, tituly:  

Rodné priezvisko:  

Dátum, miesto narodenia:  

Štátna príslušnosť:  

Dátum ukončenia VŠ štúdia:  

Adresa bydliska, PSČ:  

Adresa pracoviska, PSČ:  

Telefón, fax, e-mail:  

Jazykové znalosti: - aktívne 

 

                              - pasívne 

 

 

 

 

Získaná špecializácia v špecializačnom odbore (ďalej ŠO) 

 
ŠO, dátum získania, č. dokladu  

ŠO, dátum získania, č. dokladu  

 

 

 

Získaný certifikát v inej certifikovanej pracovnej činnosti (ďalej CPČ) 

 
CPČ, dátum získania, č. dokladu  

CPČ, dátum získania, č. dokladu  

 

 

Teoretické poznatky v certifikačnom študijnom programe pre certifikovanú pracovnú 

činnosť Mamodiagnostika v rádiológii 

 
1. právne predpisy v oblasti vykonávania diagnostickej a skríningovej mamografie,  

2. princípy zabezpečenia a kontroly kvality v mamografii (analógovej a digitálnej) a základné 

požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia pri 
lekárskom ožiarení,  

3. medicínske princípy zobrazovacích techník v mamografii, ultrasonografii, ostatných  

doplňujúcich vyšetrení vrátane intervenčných metód,  

4. princípy spracovania snímok, digitálnych obrazov (postprocessing) a ich vyhodnocovanie a 
technika mamografického vyšetrenia (štandardné a doplnkové projekcie),  

5. princípy lokalizačných a bioptických techník,  

6. epidemiológia karcinómu prsníka,  



7. normálna anatómia prsníka a jej varianty, patologické obrazy, benígne a malígne prsníkové 
lézie, princípy hodnotenia štandardizovaným systémom BI-RADS,  

8. hraničné nálezy a časté omyly v mamodiagnostike, diferenciálna diagnostika prsníkových lézií 
a príklady rádiologicko-patologických korelácií,  

9. zásady interdisciplinárnej spolupráce pri manažmente prsníkových lézií, úlohy prsníkovej 
komisie,  

10. princípy komunikácie s pacientom a verejnosťou,  

11. štatistické vyhodnotenie práce mamodiagnostického pracoviska, analýza dát, dátový audit a 
spätná väzba,  

12. osobitné požiadavky na ochranu pred žiarením, optimalizácia radiačnej ochrany pri vyšetrení 

prsníkov, štandardné vyšetrovacie postupy a hodnotenie veľkosti ožiarenia žien pri rôznych 

typoch vyšetrení prsníkov, zdravotné riziká spojené s ožiarením pre pacientky a informovanie 

vyšetrovaných žien o veľkosti ožiarenia a s tým spojenými zdravotnými rizikami.  

 

 

Praktické poznatky v certifikačnom študijnom programe pre certifikovanú pracovnú činnosť 

Mamodiagnostika v rádiológii 

 
Rozsah praktických zručností a skúseností 

 
1. prevádzkovanie diagnostického a skríningového mamografického pracoviska,  

2. denné, týždenné, mesačné a štvrťročné kontroly prevádzkovej stálosti mamografických 
pracovísk,  

3. tréning v interpretácii diagnostických a skríningových mamografií a ultrasonografie prsníkov,  

4. vyhodnocovanie nálezov štandardizovaným systémom BI-RADS,  

5. vykonanie bioptických a lokalizačných intervenčných zákrokov,  

6. štatistická analýza výsledkov skríningu, prehodnocovanie intervalových nádorov,  

7. účasť na interdisciplinárnych prsníkových komisiách,  

8. vyhodnocovanie magnetickej rezonancie prsníkov a jej indikácie,  

9. psychologické aspekty komunikácie s onkologickým pacientom a nácvik komunikácie.  

 

 

Minimálny počet zdravotných výkonov 

 

1. Mamografia 1000 

2. Ultrasonografia prsníkov 300 

3. Intervenčné výkony na prsníkoch 15 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:       ......................................................... 

podpis uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 



 
Stručný posudok školiteľa LF UK, ktorý overil spôsobilosť v certifikačnom študijnom programe 

pre certifikovanú pracovnú činnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:        ......................................................... 

podpis školiteľa LF UK 

 

 

 

 

Vyjadrenie garanta LF UK, ktorý overil spôsobilosť v certifikačnom študijnom programe pre 

certifikovanú pracovnú činnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:        ......................................................... 

podpis garanta LF UK 

 

 

 

 

Vyjadrenie dekana LF UK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:        ......................................................... 

podpis dekana LF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Týmto dávam súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, 

814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „UK“), so spracúvaním mojich osobných údajov 

uvedených v tejto žiadosti a v jej prílohách za účelom uskutočnenia prijímacieho konania. 

Tento súhlas platí 50 rokov. 

podpis uchádzača .................................................................... 

Zároveň dávam na účely uskutočnenie prijímacieho konania UK súhlas so spracúvaním 

fotokópií mojich úradných dokladov, ktoré prikladám v prílohe tejto žiadosti. Tento súhlas 

platí 50 rokov. 

podpis uchádzača .................................................................... 

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

1. Prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje budú spracúvané Univerzitou Komenského 

v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865, ktorá je 

prevádzkovateľom informačných systémov (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. Účel spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely 

uskutočnenia prijímacieho konania na certifikačnú prípravu. 

3. Zoznam osobných údajov. Spracúvané budú Vaše osobné údaje v rozsahu údajov 

uvedených na tejto žiadosti a v jej prílohách. Spracúvané budú tiež fotokópie Vašich 

úradných dokladov, ktoré poskytnete v prílohe tejto žiadosti. 

4. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov. Súhlas so spracúvaním 

osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať. Platnosť súhlasu je 50 rokov. 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uskutočnenie prijímacieho konania a 

bez udelenia tohto súhlasu sa nemožno prijímacieho konania zúčastniť (účasť na prijímacom 

konaní a na certifikačnej príprave je dobrovoľná). 

Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných 

údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v 

informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod 

zákona o ochrane osobných údajov, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše 

osobné údaje na spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania, 

e) opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú 

predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o 

ich vrátenie, 

g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 

porušeniu zákona, 

h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času 

jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu. 

 


