
 
 

Vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania  

v rámci odboru NEUROLÓGIA 

 

Číslo vzdelávacej aktivity:  01/21 NEURO – SVZ        
Názov vzdelávacej aktivity:  ELEKTROMYOGRAFIA 
dĺžka trvania:     10 dní  (38 hodín) 
program: 
1. – 9. deň 
8.00 – 11.00 hod. práca v EMG laboratóriu 
11.00 – 12.00 hod. konzultácie 
10. deň 
8.00 – 10. 00 hod. zhrnutie a vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 
 
Číslo vzdelávacej aktivity:  02/21 NEURO – SVZ        
Názov vzdelávacej aktivity:  ELEKTROENCEFALOGRAFIA 
dĺžka trvania:     8 dní  (30 hodín) 
program: 
1. – 7. deň 
8.00 – 11.00 hod. práca v EEG laboratóriu 
11.00 – 12.00 hod. konzultácie 
8. deň 
8.00 – 10. 00 hod. zhrnutie a vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 
 
Číslo vzdelávacej aktivity:  03/21 NEURO – SVZ        
Názov vzdelávacej aktivity:  ULTRASONOGRAFIA V NEUROLÓGII 
dĺžka trvania:     8 dní  (30 hodín) 
program: 
1. – 7. deň 
8.00 – 11.00 hod. USG vyšetrenia pod dohľadom školiteľa 
11.00 – 12.00 hod. konzultácie 
8. deň 
8.00 – 10. 00 hod. zhrnutie a vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 
 
Číslo vzdelávacej aktivity:  04/21 NEURO – SVZ        
Názov vzdelávacej aktivity:  EVOKOVANÉ POTENCIÁLY 
dĺžka trvania:     5 dní  (20 hodín) 
program: 
1. – 5. deň 
8.00 – 11.00 hod. práca v príslušnom laboratóriu 
11.00 – 12.00 hod. konzultácie, zhrnutie a vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 

 



Organizačné pokyny ku všetkým uvádzaným vzdelávacím aktivitám 

odborný garant vzdelávacích aktivít: prof. MUDr. Egon KURČA, PhD., FESO 
miesto konania:    Neurologická klinika JLF UK a UNM 
 
 
vzdelávacie aktivity sú určené: 

 pre lekárov špecialistov v odbore neurológia 

 pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore neurológia, minimálne  
po druhom roku špecializačnej prípravy 
 

 
ukončenie vzdelávacích aktivít: 
zápis do indexu odbornosti – špecializačného indexu a potvrdenie JLF UK o absolvovaní 
aktivity sústavného vzdelávania 
 
počet kreditov: 
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z. v platnom znení 
 
výška úhrady za jednu aktivitu sústavného vzdelávania: 
50,00 EUR (potvrdením o úhrade je potrebné sa preukázať najneskôr v deň začatia 
vzdelávacej aktivity); úhrada poplatku sa poukazuje na účet JLF UK vedený v Štátnej 
pokladnici, číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0013 4502, SWIFT: SUBASKBX; variabilný 
symbol 201; do správy pre prijímateľa účastník uvedie svoje meno a názov vzdelávacej 
aktivity. 
 
prihláška na aktivitu sústavného vzdelávania: 
formulár č. F-103, nájdete na webovej stránke JLF UK 

 
termín konania: 
priebežne počas roka podľa možností kliniky na základe dohovoru (tel. č. 043/ 4203 209, 
egon.kurca@unm.sk ) 
 
UPOZORNENENIE: 
Počet účastníkov aktivity v jednom termíne je limitovaný (3 - 4). 
 
Záväznú prihlášku na vzdelávaciu aktivitu je potrebné odovzdať na oddelenie pre ďalšie 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr 14 dní pred nástupom na aktivitu. 
 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Tlaciva/Prihlaska_na_VA_sustavne_vzdelavanie.pdf

