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Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu  

NEONATOLÓGIA 
 

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. – 2. rok  štúdia 

  

1. realizovanie povinnej odbornej zdravotníckej praxe  
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku, pri pobyte na JLF UK lektor praktickej časti 

 

2. realizovanie povinných zdravotníckych výkonov 
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku, pri pobyte na JLF UK lektor praktickej časti 

 
 

3. Školiaci pobyt – Pôrodná sála a fyziologické oddelenie 

 

Rozsah:  1 mesiac (160 hodín)  

Miesto konania: Neonatologická klinika JLF UK a UNM 

Zodpovedný:   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 
 

 

4. Školiaci pobyt – Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov 

 

Rozsah:  1 mesiac (160 hodín)  

Miesto konania: Neonatologická klinika JLF UK a UNM 

Zodpovedný:   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

 



5. Školiaci pobyt – Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov 

 

Rozsah:  2 mesiac (320 hodín)  

Miesto konania: Neonatologická klinika JLF UK a UNM 

Zodpovedný:   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

 

3. rok  štúdia 

  

1. realizovanie povinnej odbornej zdravotníckej praxe  
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku, pri pobyte na JLF UK lektor praktickej časti 

 

2. realizovanie povinných zdravotníckych výkonov 
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku, pri pobyte na JLF UK lektor praktickej časti 

 

 

3. Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

 

Rozsah:     1 mesiac (160 hodín)  

Miesto konania:    Neonatologická klinika JLF UK a UNM 

Podmienky pre účasť:    -     zaradenie do špecializačného štúdia v odbore  

- naplnenie študijného programu (absolvovanie povinnej praxe 

a realizovanie povinných zdravotníckych výkonov ) 

- odovzdaná špecializačná 

Zodpovedný:      prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

 

4. Špecializačná skúška 

 

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 

povinných zdravotníckych výkonov, záverečného školiaceho kurzu, 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. 

Pozvánka na skúšku bude účastníkovi zaslaná na základe prihlášky na špecializačnú 

skúšku, ktorú lekár zašle na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.  

 


