
Časovo-tematický plán 

 
1. rok  štúdia 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov pracovisko 

na pracovisku pediatrickej intenzívnej medicíny a anestéziológie 12 mesiacov 
zodpovední:   školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti 

(v prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

2. Rozsah teoretických vedomostí 

Poskytovanie resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré deti (všeobecná 

medicína, pooperačná  starostlivosť a liečba bolesti a intenzívna medicína).  

(zodpovedný: školiteľ na pracovisku ) 

Teoretické vedomosti získava účastník samoštúdiom v primeranom rozsahu. Sú zhrnuté 

a doplnené v programe Školiaceho kurzu pred špecializačnou skúškou, ktorý zaradení 

účastníci vzdelávania absolvujú pred postupom ku špecializačnej skúške.  

 

 

2. – 3. rok  štúdia 

 
Po absolvovaní prvého roku prípravy na pracovisku pediatrickej intenzívnej medicíny a 

anestéziológie je pokračovanie ďalšej povinnej odbornej praxe možné prispôsobiť potrebám 

pracoviska a voľným kapacitám pre školiace pobyty.  

 
  

1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov podľa 

študijného plánu - pracovisko pediatrickej intenzívnej medicíny a anestéziológie, oddelenie 

intenzívnej starostlivosti o novorodencov, oddelenie intenzívnej starostlivosti o deti po 

operácii srdca – DKC NUSCH, KDAIM JLF UK a UNM a OPIM KDaD JLF UK a UNM – 

pracoviská výučbovej vzdelávacej ustanovizne      24 

mesiacov 
zodpovední:   školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti 

(v prípade pobytu na  pracovisku JLF UK) 

 

2. Rozsah teoretických vedomostí 

Poskytovanie resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré deti (všeobecná 

medicína, pooperačná  starostlivosť a liečba bolesti a intenzívna medicína). 

(zodpovedný: školiteľ na pracovisku ) 

Teoretické vedomosti získava účastník samoštúdiom v primeranom rozsahu (cca 66% za rok). 

Sú zhrnuté a doplnené v Školiacom kureze v druhom roku prípravy a Školiaceho kurzu pred 

špecializačnou skúškou, ktorý zaradení účastníci vzdelávania absolvujú pred postupom ku 

špecializačnej skúške (lektori zodpovední za jednotlivé témy sú uvedení v programe kurzu, 

ktorý nasleduje).  

 

 

3. Povinný školiaci pobyt 

 

Dĺžka pobytu:   2 mesiace (rozdelený minimálne na dve časti) 



Miesto konania:  Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej mediciny JLF UK a UNM 

alebo Oddelenie  pediatrickej intenzívnej KDaD JLF UK a UNM alebo 

NUSCH, n. o. 

Zodpovední: doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD., MUDr. Ján Mikler, PhD., MUDr. 

Marián Fedor, PhD., MUDr. Zuzana Kubisová, PhD., MUDr. Alena 

Ľuptáková, PhD., MUDr. Vladimír Zoľák, PhD. 

doc. MUDr. Ľ. Kováčiková, PhD., MUDr. P. Kunovský, PhD., MBA, 

MPH, MUDr. Peter Škrak, PhD. 

Podmienky pre prihlásenie: zaradenie do odboru, minimálne rok odbornej praxe 

 

 

4. Povinný školiaci pobyt - oddelenie intenzívnej starostlivosti o deti po operácii srdca 

 

Dĺžka pobytu:  2 týždne  

Miesto konania:  NÚSCH, n. o., Detské kardiocentrum Bratislava  

Zodpovední: doc. MUDr. Ľ. Kováčiková, PhD., MUDr. P. Kunovský, PhD., MBA, 

MPH, MUDr. Peter Škrak, PhD. 

Podmienky pre prihlásenie: zaradenie do odboru, minimálne rok odbornej praxe 

 

 

5. Povinný školiaci kurz v druhom roku prípravy 

 

Rozsah:   20 hodín - prednášky 20 hodín prezenčnou alebo dištančnou formou 

Miesto konania:  Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej mediciny JLF UK a UNM 

Zodpovedný:  doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. + lektori teoretickej časti 

 

 

 

6. Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore  

 

Rozsah:  40 hodín v uvedenej štruktúre: 20 hodín teoretické prednášky, 20 hodín 

výučba a praktický nácvik v Simulačnom výučbovom centre JLF UK 

Miesto konania:  Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej mediciny JLF UK a UNM 

Simulačné výučbové centrum JLF UK 

Zodpovedný: doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. + lektori teoretickej a praktickej 

časti 

 

7. Špecializačná skúška  


