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Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu 

pediatria – 4. ročná forma s pediatrickým kmeňom 
(pre lekárov zaradených od 30. 04. 2021) 

 

1. – 2. rok  štúdia 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov v rámci 

pediatrického kmeňa 24 mesiacov 

zodpovední:   školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti 

(v prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

1. jednotka intenzívnej starostlivosti detského oddelenia 

(oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny) vo vzdelávacej 

ustanovizni 

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

2. oddelenie dojčiat  3 mesiace, z toho  

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

3. oddelenie batoliat a menších detí 3 mesiace, z toho  

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

4. oddelenie detí školského veku a dorastu  3 mesiace, z toho  

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

5. detský urgentný príjem alebo detská príjmová ambulancia  2 mesiace 

6. detské anestéziologicko-resuscitačné oddelenie vo 

vzdelávacej ustanovizni 

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustnovizni 

7. neonatologické pracovisko – oddelenie fyziologických 

novorodencov 

1 mesiac 

8. oddelenie detskej chirurgie alebo ambulancia detskej 

chirurgie vo vzdelávacej ustanovizni 

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

9.  pracovisko detskej onkológie 1 mesiac 

10. oddelenie ORL  1 mesiac 

11. oddelenie neurológie, z toho 

a) ambulancia pediatrickej neurológie  

2 mesiace, z toho 

1 mesiac 

12. rádiologické oddelenie so zameraním na pediatriu  1 mesiac 

13. infektologické oddelenie so zameraním na pediatriu  1 mesiac 

14. všeobecná ambulancia pre deti a dorast 3 mesiace 

 

UPOZORNENIE: 

Pred ukončením pediatrického kmeňa musí mať každý účastník absolvované nasledujúce 

školiace pobyty (zodpovedný lektor uvedený v tabuľke): 

4 mesiace na KDaD JLF UK a UNM vrátane JIS; 

1 mesiac na KDAIM JLF UK a UNM  - detská AIM; 

1 mesiac KDCH JLF UK a UNM – detská chirurgia 
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2. Rozsah teoretických vedomostí: 
 

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou 

praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. 

 

3. podľa možnosti každoročná povinná účasť na celoslovenskej pediatrickej konferencii 

Galandove dni 

 

4.  Školiaci kurz v druhom roku špecializačného štúdia  

 

rozsah kurzu:   40 hodín 

miesto konania:   Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM 

podmienky pre prihlásenie sa na kurz:  

- zaradenie do špecializačného štúdia v odbore 

- minimálne druhý rok odbornej zdravotníckej praxe (potvrdené v Indexe odbornosti) 

a realizovanie príslušných zdravotníckych výkonov (potvrdené Záznamníku 

zdravotníckych výkonov) 

zodpovední: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. + lektori teoretickej časti 

Spôsob ukončenia kurzu:  TEST 

  
 

3. rok  štúdia 
 

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov v rámci 

odboru pediatria v súlade so študijným plánom 12 mesiacov 

zodpovední:   školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti 

(v prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

1.  neonatologické pracovisko - pracovisko patologických 

novorodencov vo vzdelávacej ustanovizni 

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

2. oddelenie neurológie 1 mesiac 

3. oddelenie dermatovenerológie  1 mesiac 

4. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, z toho:  1 mesiac 

 4.1. laboratórium hematológie a transfúziológie  2 týždne  

 4.2. laboratórium klinickej biochémie 2 týždne  

5. pracovisko detskej psychiatrie 1 mesiac 

6. psychologické pracovisko so zameraním na detský a 

dorastový vek vo vzdelávacej ustanovizni 

1 mesiac vo vzdelávacej 

ustanovizni 

7.  detské oddelenie materského pracoviska 6 mesiacov 

 

2. Rozsah teoretických vedomostí: 

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou 

praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu.  

 

3. podľa možnosti každoročná povinná účasť na celoslovenskej pediatrickej konferencii 

Galandove dni 

4. rok  štúdia 
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1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov v rámci 

odboru pediatria v súlade so študijným plánom 12 mesiacov 

zodpovední:   školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti 

(v prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

Flexibilná časť prípravy podľa budúceho zamerania absolventa:                    12 mesiacov 

8.1.     klinická a ambulantná prax v pediatrickej neurológii 

8.2.     klinická a ambulantná prax v pediatrickej kardiológii 

8.3.      klinická a ambulantná prax v pediatrickej pneumológii a ftizeológii 

8.4.      klinická a ambulantná prax v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive 

8.5.      klinická a ambulantná prax v pediatrickej hematológii a onkológii 

8.6.      klinická a ambulantná prax v pediatrickej endokrinológii 

8.7.      klinická a ambulantná prax v pediatrickej reumatológii 

8.8.      klinická a ambulantná prax v pediatrickej nefrológii 

8.9.      klinická a prax v pediatrickej intenzívnej medicíne a anestéziológii 

8.10. ambulantná prax v klinickej imunológii a alergológii 

8.11. ambulantná prax vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast 

8.12. klinická a ambulantná prax v neoantológii  

Uvedená odborná prax v trvaní 12 mesiacov je flexibilnou časťou špecializačného štúdia 

podľa budúceho zamerania absolventa, ktorú  možno vzájomne kombinovať.  Lekári, ktorí 

sa pripravujú prednostne pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti 

a dorast, absolvujú 3 mesiace vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast a následne 

absolvujú odbornú prax vo všetkých uvedených odboroch v trvaní najmenej 2 týždne 

 

 

2. Rozsah teoretických vedomostí: 

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou 

praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. 

 

3. podľa možnosti každoročná povinná účasť na celoslovenskej pediatrickej konferencii 

Galandove dni 

 

 

4. Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie 

zdravotníctva 

Je povinnou vzdelávacou aktivitou pre všetkých účastníkov špecializačného štúdia v 

základných špecializačných odboroch. Lekárom poskytuje prehľad o aktuálnych právnych 

predpisoch vzťahujúcich sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a o aktuálnych 

sociálno – etických problémoch v zdravotníctve.  

Zodpovedná:  prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 
 

 

5.   Školiaci kurz v štvrtom roku špecializačného štúdia 

 

rozsah kurzu:   40 hodín 

miesto konania:   Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM 

podmienky pre prihlásenie sa na kurz:  

- zaradenie do špecializačného štúdia v odbore 

- absolvovanie školiaceho kurzu v druhom roku štúdia,  
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- minimálne štvrtý rok odbornej zdravotníckej praxe (potvrdené v Indexe odbornosti) 

a realizovanie príslušných zdravotníckych výkonov (potvrdené Záznamníku 

zdravotníckych výkonov) 

zodpovední: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. + lektori teoretickej časti 

Spôsob ukončenia kurzu:  TEST 

 

 

6. Špecializačná skúška 

Po naplnení špecializačného študijného programu (v súlade s časovo-tematickým 

plánom) sa účastník vzdelávania hlási na záverečný školiaci kurz  a záverečnú špecializačnú 

skúšku. 

 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. 

Špecializačná skúška sa skladá z: 

1. praktickej časti  

2. obhajoby špecializačnej práce 

3. písomnej časti skúšky –  test z teoretických poznatkov, ktorých zdrojom je posledných 

    päť ročníkov odporúčaného periodika PEDIATRIA 

4. ústnej odpovede  pred komisiou pre špecializačnú skúšku  v odbore pediatria.  

 

 

UPOZORNENIE: 

Podmienkou pre postup ku špecializačnej skúške je publikovanie článku v odbornom časopise 

PEDIATRIA, ktorý vychádza zo spracovanej témy špecializačnej práce. 


