
Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu 

pediatrická pneumológia a ftizeológia 
 

 

Do teoretickej časti vzdelávania patria školiace kurzy a záverečné školiace kurzy pred 

špecializačnou skúškou. Do praktickej časti vzdelávania patria školiace pobyty na 

pracoviskách JLF UK. 

Informácie o vzdelávacích aktivitách a počty miest na vzdelávaciu aktivitu sú 

zverejňované v ročnom pláne vzdelávacích aktivít, ktorý je  prístupný v príslušnej časti 

webovej stránky JLF UK spolu s tlačivami prihlášok. 

Na školiaci kurz je potrebné prihlásiť sa odoslaním príslušného tlačiva prihlášky na 

vzdelávaciu aktivitu najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Na základe záväznej prihlášky 

oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odošle záujemcovi pozvánka s 

programom kurzu. Účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka 

zdravotných výkonov.   

Na školiaci pobyt je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom prihlášky najneskôr 

14 dní pred plánovaným nástupom na pobyt. Pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si 

telefonicky alebo písomne overiť na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov, či už nie je naplnená kapacita vzdelávacej aktivity. Pobyt na školiacom 

pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti. 
 

 

1. rok štúdia 

1. realizovanie povinnej odbornej zdravotníckej praxe  
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku 

 

2. realizovanie povinných zdravotníckych výkonov 
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku 

 

 

2. – 3. rok štúdia 

1. realizovanie povinnej odbornej zdravotníckej praxe  
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku, pri pobyte na JLF UK lektor praktickej časti 

 

2. realizovanie povinných zdravotníckych výkonov 
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku, pri pobyte na JLF UK lektor praktickej časti 

 

 

3. Povinný školiaci pobyt – klinická a ambulantná prax v pediatrickej pneumológiia a     

    ftizeológii 

 

Dĺžka pobytu:  4 mesiace 

Miesto konania:  Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK 

a ŠUDTaRCH, n. o. 

Zodpovedný:  lektor praktickej časti 

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

 

 



4. Povinný školiaci pobyt – oddelenie funkčnej diagnostiky 

 

Dĺžka pobytu:  1 mesiac 

Miesto konania:  Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK 

a ŠUDTaRCH, n. o. 

Zodpovedný:  lektor praktickej časti 

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

 

 

5. Povinný školiaci pobyt – detská bronchológia 

 

Dĺžka pobytu:  2 týždne 

Miesto konania:  Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK 

a ŠUDTaRCH, n. o. 

Zodpovedný:  lektor praktickej časti 

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

 

 

6. Povinný školiaci pobyt – Detské spánkové laboratórium 

 

Dĺžka pobytu:  1 týždeň 

Miesto konania:  Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM 

Zodpovedný:  lektor praktickej časti 

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

 

7. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

 

Rozsah kurzu:  1 týždeň (40 hodín) 

Miesto konania:   KDTaRCH JLF UK a ŠUDTaRCH, n. o. 

Podmienky pre prihlásenie:  -    zaradenie do odboru na JLF UK,  

- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu    

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony), 

- absolvovaný povinný školiaci pobyt, 

- odovzdaná špecializačná práca. 

Zodpovedný:    MUDr. Jaroslav Fábry, PhD., lektori praktickej časti 

 

8. Špecializačná skúška 

 

    Špecializačná skúška sa skladá z  praktickej časti (spracovanie kompletného 

chorobopisu pacienta) a z teoretickej ústnej časti pred  komisiou pre špecializačnú skúšku. 

    Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej tému zadáva 

odborný garant. Rozsah práce je minimálne 40 strán, pričom jej formálnu stránku definuje 

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania ZP na JLF UK v Martine. Špecializačná práca sa 

odovzdáva v 3 tlačených exemplároch zviazaných tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať 

a v elektronickej podobe na jednom CD. Obhajoba práce prebieha na odbornom seminári. 

    Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, 

povinných zdravotníckych výkonov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na 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. 


