
Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu 

detská chirurgia 

 
1. – 2. rok  štúdia 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe v rámci chirurgického kmeňa (anestéziológia a 

intenzívna medicína, ambulantná a lôžková časť chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová 

chirurgia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, vnútorné lekárstvo) 

zodpovedný:  školiteľ pre chirurgický kmeň na materskom pracovisku alebo pracovisku  

JLF UK  

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa 

zodpovedný:  školiteľ pre chirurgický kmeň na materskom pracovisku alebo pracovisku  

JLF UK  

 

 

3. Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa 

 

Rozsah kurzu:  1 týždeň (40 hodín) 

Miesto konania:   Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM 

Podmienky účasti:  absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax  

Zodpovedný:     prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. + lektori praktickej časti 

 

 

3. rok  štúdia 

 

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe  podľa študijného plánu  

zodpovedný:  1. menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na vzdelávacej ustanovizni 

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov 

zodpovedný:  1. menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na vzdelávacej ustanovizni 

 

3. Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni: 

 

7-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM – pod dohľadom určeného lektora 

praktickej časti – špecialistu v odbore detská chirurgia 

• pobyt  je povinný pre lekárov z tých  pracovísk, na ktorých sa nevykonáva detská 

chirurgia v plnom rozsahu 

 

 

4. rok  štúdia 

  
1.realizácia povinnej zdravotníckej praxe  podľa študijného plánu  

zodpovedný:  1. menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na vzdelávacej ustanovizni 

 



2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov 

zodpovedný:  1. menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na vzdelávacej ustanovizni 

 

3. Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni: 

 

7-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM – pod dohľadom určeného lektora 

praktickej časti – špecialistu v odbore detská chirurgia 

• pobyt  je povinný pre lekárov z tých  pracovísk, na ktorých sa nevykonáva detská 

chirurgia v plnom rozsahu 

 

 

5. rok  štúdia 

  
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe  podľa študijného plánu  

zodpovedný:  1. menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na vzdelávacej ustanovizni 

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov 

zodpovedný:  1. menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na vzdelávacej ustanovizni 

 

3. Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni: 

 

7-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM – pod dohľadom určeného lektora 

praktickej časti – špecialistu v odbore detská chirurgia 

• pobyt  je povinný pre lekárov z tých  pracovísk, na ktorých sa nevykonáva detská 

chirurgia v plnom rozsahu 

 

 

 6. rok štúdia 

  
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a výkonov podľa študijného plánu na materskom 

pracovisku 

zodpovedný:  menovaný školiteľ pre detskú chirurgiu na materskom pracovisku 

 

2. Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni: 

 

6-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM – pod dohľadom určeného lektora 

praktickej časti – špecialistu v odbore detská chirurgia 

• pobyt  je povinný pre všetkých zaradených lekárov zo všetkých pracovísk 

(doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof., doc. MUDr. Murgaš, PhD., MUDr. 

Molnár, PhD.) 

• v rámci pobytu sa realizuje: 

 

3. Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

 

rozsah:   2 týždne (80 hodín) 

miesto konania: Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM 



4. Špecializačná skúška 

Podmienkou pozvania na špecializačnú skúšku je doručenie záväznej prihlášky v súlade 

so Študijným poriadkom  ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine, absolvovanie povinnej 

praxe, povinných zdravotníckych výkonov, záverečného školiaceho kurzu, absolvovanie kurzu 

právnych predpisov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na ďalších povinných 

vzdelávacích aktivitách. Absolvovanie predpísanej praxe musí byť zaznamenané do Indexu 

odbornosti a  realizovanie predpísaných zdravotníckych výkonov zaznamenané a podpísané 

školiteľom v Záznamníku zdravotníckych výkonov. Index odbornosti a Záznamník sú 

podkladom pre vypracovanie záverečného Hodnotiaceho protokolu naplnenia študijného 

programu. 

Špecializačná skúška sa skladá z  praktickej časti a z teoretickej časti, ktorá sa skladá 

z písomnej časti (test) a ústnej časti pred komisiou pre špecializačnú skúšku v odbore chirurgia. 

    Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej tému zadáva 

odborný garant. Rozsah práce je minimálne 40 strán, pričom jej formálnu stránku definuje 

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine. 

Obhajoba práce prebieha na odbornom seminári. 

 

 

 

 

 

 


