
ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR PEDIATRICKÁ 

ENDOKRINOLÓGIA A DIABETOLÓGIA, PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY 

 

1. rok  štúdia 
  
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a zdravotníckych výkonov podľa študijného plánu  
zodpovední:  školiteľ na materskom pracovisku alebo lektori praktickej časti v prípade 

pobytu na pracoviskách JLF UK: 
   

2. povinný školiaci pobyt v NEDÚ, n. o v Ľubochni v rozsahu 1 mesiac  
zodpovední: doc. MUDr. Kuricová, PhD., MUDr. Mendelová  
 
3. povinný školiaci pobyt na KDaD JLF UK a UNM v rozsahu 1 mesiac 
Zodpovední: doc. MUDr. Kuricová, PhD., MUDr. Szökeová, MUDr. Vojtková, PhD.  
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Štruktúra pobytu: 

• práca na ambulancii a oddelení - 3 týždne 
doc. MUDr. Kuricová, PhD., MUDr. Szokeová, MUDr. Vojtková, PhD. 

• záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v rozsahu 1 týždeň - 30 hodín (v 
štruktúre 20 hod. teória + 10 hod. praktická časť) 



4. Špecializačná skúška 
 

• obhajoba písomnej špecializačnej práce na odbornom seminári 

• praktická časť skúšky - pacient 

• špecializačná skúška 
 
 
Poznámka: 
 
Rozdelenie povinných pobytov na vzdelávacej ustanovizni do jednotlivých rokov štúdia sa 
môže individuálne meniť. Pobyty na vzdelávacej ustanovizni sú organizované  s ohľadom na 
organizáciu práce na pracoviskách vysielajúcich lekárov a tiež v súlade s možnosťami 
školiaceho pracoviska JLF UK. Pobyty tak môžu byť rozdelené na viac častí, konečná dĺžka 
pobytu na vzdelávacej ustanovizni však musí byť dodržaná. 
 
 


