
Program školiaceho kurzu v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

na Lekárskej fakulte UK a UN v Bratislave 

I. a II. gynekologicko-pôrodníckej klinike 

 

(11.10.2021 – 12.11.2021) 
 

 

Predstavenie kandidátov – 11.10.2021 o 7:15 hod. 
zasadačka I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

 

Písomný test – 11.10.2021 o 7:30 hod.  
zasadačka I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

(multiple choice + voľné otázky, celkový počet otázok 50) 

 

 

Praktická časť výučby 

 

Asistencie pri operačných výkonoch na operačných sálach 

(abdominálne, vaginálne operačné techniky) 

 

Asistencie pri operačných výkonoch na malých operačných sálach 

 

Asistencie pri operačných výkonoch na pôrodnej sále 

(pôrodnícke operácie – cisársky rez, vaginálne operačné pôrody forcepsom, 

vakuumextraktorom, pôrodnícke extrakcie) 

 

Aktívna účasť na špecializovaných gynekologických ambulanciách 

(onkogynekologická ambulancia, klinická konziliárna ambulancia, 

ambulancia pre rizikovú graviditu, ultrazvuková konziliárna ambulancia) 

 

Účasť na vizitách – denne o 7:00 hod. 

 

 

Obhajoba špecializačnej práce – každú stredu o 13:00 hod. 
zasadačka I. a II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

(prezentácia práce formou dataprojekcie PowerPoint – 15 min + diskusia) 

 

Praktická skúška – 25.11.2021 o 8:00 hod.  

Teoretická skúška – 26.11.2021 o 9:00 hod. 

zasadačka I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

 
 



Program školiaceho kurzu v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

na I. a II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UN v Bratislave 

 
Zasadačka II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

 

11.10.2021 Pôrodné poranenia a operačné pôrody 

13:00 hod.     prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

 

12.10.2021 Pôrodnícka analgézia a anestézia 

13:00 hod.     doc. MUDr. Martin Šimko, CSc. 

 

13.10.2021 Ochorenia prsníka 

13:00 hod.     prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. 

 

18.10.2021 Diagnostika ohrozenia plodu a matky počas tehotnosti a pôrodu 

13:00 hod.     doc. MUDr Vladimír Ferianec, CSc. 

 

19.10.2021 Urogynekológia 

13:00 hod.     doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc. 

 

20.10.2021 Etické a právne problémy v gynekológii a v pôrodníctve 

13:00 hod.     prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

 
Zasadačka I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

 

2.11.2021 Materská mortalita a morbidita. Patologická gravidita 

13:00 hod.     doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. 

 

3.11.2021 Gynekologická endokrinológia. Hormonálna liečba v gynekológii 

13:00 hod.     prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 

 

4.11.2021 Gestačná trofoblastová choroba 

11:00 hod.     doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. 

 

8.11.2021 Nádorové ochorenia v gynekológii 

13:00 hod.     doc. MUDr. Martin Redecha, PhD. 

 

9.11.2021 Akútne stavy v pôrodníctve 

13:00 hod.     doc. MUDr. Peter Štencl, CSc. 

 

10.11.2021 Zápalové ochorenia v gynekológii 

11:00 hod.     doc. MUDr. Martin Redecha, PhD. 

  

11.11.2021 Gynekologické ochorenia v detstve a v adolescencii 

13:00 hod.     prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 


