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Časovo-tenmatický plán pre odbor 

KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA 

 

Do teoretickej časti vzdelávania patria školiace kurzy a záverečné školiace kurzy pred 

špecializačnou skúškou. Do praktickej časti vzdelávania patria školiace pobyty na 

pracoviskách JLF UK. 

Informácie o vzdelávacích aktivitách a počty miest na vzdelávaciu aktivitu sú 

zverejňované v ročnom pláne vzdelávacích aktivít, ktorý je  prístupný v príslušnej časti 

webovej stránky JLF UK spolu s tlačivami prihlášok. 

Na školiaci kurz je potrebné prihlásiť sa odoslaním príslušného tlačiva prihlášky na 

vzdelávaciu aktivitu najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Na základe záväznej prihlášky 

oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odošle záujemcovi pozvánka s 

programom kurzu. Účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka 

zdravotných výkonov.   

Na školiaci pobyt je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom prihlášky najneskôr 

14 dní pred plánovaným nástupom na pobyt. Pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si 

telefonicky alebo písomne overiť na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov, či už nie je naplnená kapacita vzdelávacej aktivity. Pobyt na školiacom 

pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti. 
 

1. rok  štúdia 
 Spoločný internistický kmeň  

1. Realizácia povinnej odbornej praxe v rámci spoločného internistického kmeňa 

2. Absolvovanie povinných zdravotných výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa 

 

2. rok  štúdia 
 Spoločný internistický kmeň  

1. Realizácia povinnej odbornej praxe v rámci spoločného internistického kmeňa 

2. Absolvovanie povinných zdravotných výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa 

 

Povinný školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

 

Rozsah kurzu:  80 hodín  

Miesto konania:   I. interná klinika JLF UK a UNM 

Podmienky účasti:  absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax  

Zodpovedný:    prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. - garant pre spoločný intern. kmeň 

 

 

3. rok  štúdia 
Absolvovanie povinnej odbornej praxe a povinných zdravotných výkonov tak, ako sú 

súčasťou študijného plánu. 

zodpovední: lektori praktickej časti (školitelia) 

 



Povinný školiaci pobyt na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM  

rozsah: 1 mesiac 

zodpovedný: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

náplň: práca na oddeleniach a odborných ambulanciách kliniky so zameraním sa na 

diagnostiku a liečbu imunitne podmienených ochorení v detskom veku, práca s detským 

pacientom, edukácia rodičov ohľadom liečebnej stratégie alergických ochorení, práca na 

Detskom imunologickom oddelení 
 
Povinný školiaci pobyt v imuno-alergologickom laboratóriu v niektorom 

z akreditovaných zariadení 

rozsah: 1 mesiac 

zodpovední: akreditovaní lektori praktickej časti  v príslušnom zariadení 

náplň: realizácia laboratórnych vyšetrení z biologického materiálu aktuálnymi metodikami, 

interpretácia získaných laboratórnych vyšetrení 

 

 

4. rok  štúdia 
Absolvovanie povinnej odbornej praxe a povinných zdravotných výkonov tak, ako sú 

súčasťou študijného plánu. 

zodpovední: lektori praktickej časti (školitelia) 

 

Povinný školiaci pobyt v niektorom z akreditovaných zariadení  

rozsah: 1 mesiac 

zodpovední: akreditovaní lektori praktickej časti  v príslušnom zariadení 

náplň: práca na ambulancii a oddelení alergológie a klinickej imunológie zameraná na 

diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, manažment, liečbu a prevenciu alergických a imunitne 

podmienených ochorení 
 

Školiaci kurz vo štvrtom roku špecializačnej prípravy - Alergológia 

rozsah: 3 dni 

zodpovedný: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

náplň: absolvovanie prednášok podľa rozpísaného harmonogramu, aktívna diskusia 

s prednášajúcimi, úspešné absolvovanie testu na konci kurzu 

 

 

5. rok  štúdia 
Absolvovanie povinnej odbornej praxe a povinných zdravotných výkonov tak, ako sú 

súčasťou študijného plánu. 

zodpovední: lektori praktickej časti (školitelia) 

 

Povinný školiaci pobyt v univerzitnej nemocnici Martin (Klinika detí a dorastu – 

ambulancia, Detské imunologické oddelenie, Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb - 

ambulancia, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie) 

rozsah: 1 mesiac 

zodpovedný: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

náplň: práca na ambulancii a oddelení alergológie a klinickej imunológie zameraná na 

diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, manažment, liečbu a prevenciu alergických a imunitne 

podmienených ochorení, aplikácia substitučnej liečby imunoglobulínmi ako aj biologickej 

liečby v detskom veku, manažment raritných imunitne-podmienených ochorení. 



Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy – Klinická imunológia 

rozsah: 3 dni 

zodpovedný: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

náplň: absolvovanie prednášok podľa rozpísaného harmonogramu, aktívna diskusia 

s prednášajúcimi, úspešné absolvovanie testu na konci kurzu 

 

 

Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva.  

 

Povinnú vzdelávaciu aktivitu organizačne zabezpečuje Ústav verejného zdravotníctva JLF 

UK – kontakt: Bc. Katarína Lamošová, 043/ 26 33 630, klamosova@jfmed.uniba.sk, bližšie 

informácie na webovej stránke v časti Kurz právnych predpisov. 

Upozornenie: Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity alebo bez doloženia dokladu o 

jej absolvovaní, nie je možné postúpiť ku špecializačnej skúške. 

 

V prípade, že účastník vzdelávania už absolvoval túto vzdelávaciu aktivitu v rámci svojho 

špecializačného štúdia alebo v rámci predchádzajúceho špecializačného štúdia ukončeného po 

roku 2005, bude mu táto vzdelávacia aktivita uznaná. 

 

 

ZÁVEREČNÁ   ŠPECIALIZAČNÁ    SKÚŠKA 

 

Podmienky postupu ku špecializačnej skúške: 

 absolvovaná povinná odborná prax – potvrdená v indexe odbornosti 

 absolvované povinné zdravotnícke výkony – potvrdené školiteľom v záznamníku 

zdravotných výkonov 

 absolvované všetky povinné školiace pobyty na pracoviskách vzdelávacej ustanovizne 

– potvrdené v príslušnej časti záznamníka zdravotných výkonov 

 absolvované záverečné školiace kurzy 

 absolvovaný Kurz právnych predpisov – kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva 

 odovzdaná špecializačná práca 

 odovzdaná prihláška na špecializačnú skúšku so všetkými povinnými prílohami 

 

Špecializačná skúška pozostáva z troch častí: 

1. praktická časť – pacient (odobratie kompletnej anamnézy, diagnostika, vypracovanie 

liečebného plánu) 

2. obhajoba špecializačnej práce 

3. teoretická – ústna časť špecializačnej skúšky 
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