
 

 

(1)4232 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo 

pred špecializačnou skúškou 

pedagogický útvar: Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy 
určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru telovýchovné lekárstvo po 

treťom roku prípravy 
termín a miesto: 07.11.2016 - 18.11.2016, Bratislava 
školitel: MUDr. Pavel MALOVIČ, PhD., MPH 

MUDr. Juraj GALOVIČ, PhD. 
prof. MUDr. Dušan MEŠKO, PhD. 
MUDr. Vladimír KAYSER 
MUDr. Monika BARTOŠOVÁ 

referent štud. 
oddelenia: 

Alexandra Červenková 
alexandra.cervenkova@szu.sk 
+421 2 59370361 
+ 

náplň: podľa špecializačného študijného programu 
ukončenie: špecializačná skúška 
kvalifikačné 
podmienky: 

špecializácia vo vybranom špecializačnom odbore uvedenom v Prílohe č.3 NV SR 296/2010 Z.z., 
zaradenie do špecializačného odboru telovýchovné lekárstvo 

 

 

 

(1)4235 Inovačný kurz - aktuálne problémy v športovej traumatológii a telovýchovnom lekárstve 

pedagogický útvar: Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy 
určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru telovýchovné lekárstvo alebo 

do špecializačného odboru pediatria alebo do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo a špecialistom v 
rámci kontinuálneho vzdelávania 

termín a miesto: 08.12.2016 - 10.12.2016, Košice 
školitel: MUDr. Pavel MALOVIČ, PhD., MPH 
referent štud. 
oddelenia: 

Ivana Lukáčová 
ivana.lukacova@szu.sk 
+421 2 59370560 
+ 

náplň: aktuálne problémy v športovej traumatológii a telovýchovnom lekárstve 
ukončenie: záverečné vyhodnotenie 
kvalifikačné 
podmienky: 

zaradenie do odboru alebo špecializácia z odboru 

povinná aktivita: 

 

typ vzdelávacej 
aktivity: 

 

počet kreditov: 15 

 

 

 

 



(1)4233 Školiace miesto v záťažovej funkčnej diagnostike 

pedagogický 
útvar: 

Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy 

určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru telovýchovné lekárstvo alebo 
do špecializačného odboru vnútorné lekárstvo alebo do špecializačného odboru pediatria a špecialistom v 
rámci kontinuálneho vzdelávania 

termín a miesto: 06.02.2017 - 09.02.2017, Bratislava 
školitel: MUDr. Pavel MALOVIČ, PhD., MPH 

MUDr. Ľubomír GULÁN 
MUDr. Lucia KNAPPKOVÁ 

referent štud. 
oddelenia: 

Alexandra Červenková 
alexandra.cervenkova@szu.sk 
+421 2 59370361 
+ 

náplň: práca vo funkčnom laboratóriu, určenie pracovnej kapacity u zdravých a chorých osôb, posudková činnosť, 
preskripcia pohybovej aktivity, doplnenie nových poznatkov 

ukončenie: záverečné vyhodnotenie 
kvalifikačné 
podmienky: 

zaradenie do príslušných odborov alebo špecializácia z príslušných odborov 

povinná aktivita: 

 

typ vzdelávacej 
aktivity: 

 

počet kreditov: 16 

 

 

 

(1)4234 Workshop - problematika dopingu a drogovej závislosti v športe 

pedagogický útvar: Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy 
určenie: špecialistom v rámci kontinuálneho vzdelávania, pracovníkom Ústavov verejného zdravotníctva 
termín a miesto: 07.04.2017 - 08.04.2017, Bratislava 
školitel: MUDr. Pavel MALOVIČ, PhD., MPH 

PhDr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD. 
MUDr. Ľubomír GULÁN 

referent štud. 
oddelenia: 

Iveta Prevožňáková 
iveta.prevoznakova@szu.sk 
+421 2 59370356 
+ 

náplň: svetový antidopingový kódex, drogy a doping, identifikácia xenobiotík, sociálna a zdravotná 
problematika dopingu, medzinárodná antidopingová agentúra, legislatíva 

ukončenie: záverečné vyhodnotenie 
kvalifikačné 
podmienky: 

VŠV 

povinná aktivita: 

 

typ vzdelávacej 
aktivity: 

 

počet kreditov: 10 

 

 


