
 
 

Časovo -  tematický plán študijného programu v špecializačnom odbore 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa na JLF UK 

 
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: 
   

klinická a ambulantná prax v pediatrickej 
gastroenterológii, hepatológii a výžive vo 
vzdelávacej ustanovizni  

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. 
MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA 

patologicko-anatomické pracovisko so 
zameraním na vyhodnotenie pečeňových a 
črevných biopsií    

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

rádiodiagnostické pracovisko doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., 
FCIRSE, EBNI 

 
2. povinný školiaci pobyt na výučbových pracoviskách JLF UK  - klinická a ambulantná 
prax v pediatrickej gastroenterológii v rozsahu 2 mesiace  
zodpovední: doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr. Andrea Bieliková, MUDr. Juraj 
Valentovič, MUDr. Dagmar Lalinská 
 
3. povinný školiaci pobyt na Internej klinike – gastroenterologickej JLF UK a UNM 
v rozsahu 1 mesiace  
zodpovední:  MUDr. Michal Demeter, PhD.  
 
4.Účasť na pediatrickej konferencii Galandove dni     
    

 

2. 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: 
   

klinická a ambulantná prax v pediatrickej doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 



gastroenterológii, hepatológii a výžive vo 
vzdelávacej ustanovizni  

MUDr. Renáta Szépeová, PhD. 
MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA 

patologicko-anatomické pracovisko so 
zameraním na vyhodnotenie pečeňových a 
črevných biopsií    

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

rádiodiagnostické pracovisko doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., 
FCIRSE, EBNI 

   
2. povinný školiaci pobyt na výučbových pracoviskách JLF UK  – klinická a ambulantná 
prax v pediatrickej gastroenterológii  v rozsahu 2 mesiace  
zodpovední: doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr. Andrea Bieliková, MUDr. Juraj 
Valentovič, MUDr. Dagmar Lalinská 
 
3. povinný školiaci pobyt na oddelení laboratórnych a vyšetrovacích metód – Ústav 
klinickej biochémie JLF UK a UNM v rozsahu 0,5 mesiaca  
zodpovední:  MUDr. Jela Schudichová, PhD. 
 
 

3. 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: 
   

klinická a ambulantná prax v pediatrickej 
gastroenterológii, hepatológii a výžive vo 
vzdelávacej ustanovizni  

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. 
MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA 

patologicko-anatomické pracovisko so 
zameraním na vyhodnotenie pečeňových a 
črevných biopsií    

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

rádiodiagnostické pracovisko doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., 
FCIRSE, EBNI 

  
  
2. povinný školiaci pobyt na výučbových pracoviskách JLF UK  – klinická a ambulantná 
prax v pediatrickej gastroenterológii  v rozsahu 1 mesiace a 3 týždne   
zodpovední: doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr. Andrea Bieliková, MUDr. Juraj 
Valentovič, MUDr. Dagmar Lalinská 
 
 
3. záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  
 
miesto konania: Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM 
rozsah:  30 hodín (1 týždeň), v štruktúre 20 hodín teoretickej prípravy  
   a 10  hodín praktické semináre  
zodpovedný:  doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 



I. TEORETICKÁ ČASŤ (20 hodín) 
 

1. Endoskopia v detskom veku – teoretické a praktické základy.  
doc. MUDr.  Zuzana Havlíčeková, PhD.  2. hod 
MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA  2. hod 
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.    2 hod. 

2. Psychosomatické ochorenia v pediatrickej gastroenterológii.  
Poruchy prímu potravy. 
Prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 2. hod 

3. Vrodené vývojové poruchy tráviaceho traktu. 
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 2 hod. 

4. Gastrointestinálne prejavy primárnych imunodeficiencií.  
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA 2 hod. 

5. Zobrazovacie vyšetrenia v pediatrickej gastroenterológii. 
MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA  2 hod 

6. Vrodené metabolické poruchy.  
MUDr. Alena Szokeová   2 hod. 

7. Eozinofilové ochorenia gastrointestinálneho traktu. 
      Vybrané ochorenia ezofágu.  

doc. MUDr.  Zuzana Havlíčeková, PhD.  2. hod 
8. Aktuálne problémy v pediatrickej gastroenterológii. 

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.    2 hod. 
 

II. PRAKTICKÁ  ČASŤ (10 hodín) 
 
Každý deň kurzu praktické semináre a konzultácie  v rozsahu min. 2 hod. 

 

 
4. Špecializačná skúška   
 

• obhajoba písomnej špecializačnej práce na odbornom seminári 

• praktická časť skúšky - pacient 

• ústna 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 do viacerých, konečná dĺžka 
pobytu na vzdelávacej ustanovizni však musí byť dodržaná. 
 

 


