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CENNÍK POPLATKOV VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV  
– ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

 

Platnosť od 15.01.2019 * 
 
 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská č.8, 040 11 Košice,             
IČO: 36 601 284, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka             
č.1360/V, ponúka  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave odborné stáže, resp. praktickú časť 
výučby špecializačného štúdia na jednotlivých klinikách a oddeleniach. 
 
 
Cenník poplatkov vzdelávania – špecializačné štúdium:  
 
Ceny odborných stáží v rámci špecializačného štúdia uvedené v tejto ponuke sú uvádzané bez DPH ! 
V prípade odborných stáží realizovaných pracoviskami VÚSCH, a.s., ktoré t.č. nie sú akreditovanými 
pracoviskami UPJŠ v Košiciach (t.j. ide o odbory: anesteziológia a intenzívna mediciína, srdcová 
chirurgia, rádiológia), je k cene odbornej stáže účtovaná DPH v sadzbe 20%.  
 
 

I. KARDIOLOGICKÁ KLINIKA – KARDIOLOGICKÉ ODDELENIE, ARYTMOLOGICKÉ 
ODDELENIE 

Názov odbornej stáže: Kardiológia I. 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore kardiológia a interná medicína 

Dĺžka trvania: 1 – 3 mesiace 

Cena: 100,00 Eur bez DPH / mesiac 

Miesto konania: I. kardiologická klinika – Kardiologické oddelenie, Arytmologické oddelenie 

Náplň: 
podľa obsahu náplne špecializačného štúdia v špecializačnej príprave 
pred špecializačnou skúškou z odboru kardiológia 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: prof. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD. 

Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ PhD., MPH  
 

Názov odbornej stáže: Kurz transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie I  

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore kardiológia a interná medicína 

Dĺžka trvania: 2 týždne 

Cena: 120,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: I. kardiologická klinika – Kardiologické oddelenie (Jednotka funkčnej diagnostiky)  

Náplň: základy transtorakálnej echoradiografie, základná diagnostika chlopňových chýb; 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
prof. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD. 
doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD. 

Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD., MPH 
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I. KARDIOLOGICKÁ KLINIKA – ARYTMOLOGICKÉ ODDELENIE 

Názov odbornej stáže: Elektrická kardioverzia   

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore kardiológia a interná medicína 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: I. kardiologická klinika  – Arytmologické oddelenie  

Náplň: 
indikácie, príprava pacienta, celková anestézia a samotný výkon, získavanie 
špecifických kompetencií pre konkrétny výkon v arytmológii 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: MUDr. Silvia MIŠÍKOVÁ, PhD., MPH 

Garant: MUDr. Silvia MIŠÍKOVÁ, PhD., MPH 
 

Názov odbornej stáže: Dočasná kardiostimulácia  

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore kardiológia a interná medicína 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: I. kardiologická klinika  – Arytmologické oddelenie 

Náplň: 
indikácie, punkcia centrálnej žily, nastavenie externého stimulátora, získavanie 
špecifických kompetencií pre konrétny výkon v arytmológii 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav STANČÁK, CSc. 

Garant: MUDr. Silvia MIŠÍKOVÁ, PhD., MPH 
 

Názov odbornej stáže: Nové trendy v oblasti arytmológie 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore kardiológia a interná medicína 

Dĺžka trvania: 1 – 3 týždne (po dohode so školiteľom) 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / týždeň 

Miesto konania: I. kardiologická klinika – Arytmologické oddelenie 

Náplň: 
oboznámenie sa s novými indikačnými kritériami a postupmi v oblasti 
kardiostimulácie, vrátane resynchronizačnej liečby, ICD a katétrovej ablácie 
tachykardií 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav STANČÁK, CSc. 

Garant: MUDr. Silvia MIŠÍKOVÁ, PhD., MPH 

 

KLINIKA ANGIOLÓGIE 

Názov odbornej stáže: Angiológia – teória a prax 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore angiológia (v rámci povinnej odbornej praxe) 

Dĺžka trvania: 1 – 3 mesiace 

Cena: 100,00 Eur bez DPH / mesiac  
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Miesto konania: Klinika angiológie 

Náplň: 
podľa obsahu náplne špecializačného štúdia v špecializačnej príprave 
pred špecializačnou skúškou z odboru angiológia 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
doc. MUDr. Eva SZABÓOVÁ, PhD. 
MUDr. Martin KOŠČO 
MUDr. Matej MOŠČOVIČ 

Garant: doc. MUDr. Eva SZABÓOVÁ, PhD. 
 

Názov odbornej stáže: USG vyšetrenia v angiológii   

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore angiológia 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika angiológie  

Náplň: 
získanie prehľadu možností a praktických schopností USG diagnostiky v angiológii 
(využitie, praktické vyšetrenia)  

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
MUDr. Martin KOŠČO 
MUDr. Viktor KOŽÁR 

Garant: MUDr. Martin KOŠČO 
 

Názov odbornej stáže: Endovaskulárna intervenčná liečba  

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore angiológia 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika angiológie – Jednotka intervenčnej angiológie  

Náplň: 
získavanie teoretických a praktických prehľadov možnosti intervenčnej liečby 
(možnosti, indikácie, samotný výkon) 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: MUDr. Martin KOŠČO 

Garant: MUDr. Martin KOŠČO 

 

KLINIKA CIEVNEJ CHIRURGIE 

Názov odbornej stáže: Starostlivosť o pacienta s cievnym ochorením 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v chirurgických odboroch 

Dĺžka trvania: 2 – 4 týždne 

Cena: 40,00 Eur bez DPH / týždeň 

Miesto konania: Klinika cievnej chirurgie 

Náplň: 

získanie teoretických znalostí z oblastí cievnej chirurgie, praktických skúseností   
v diagnostike a liečbe cievnych ochorení, zvlášť pri záchrane ohrozených končatín 
u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou, u pacientov s kombinovaným 
degeneratívnym postihnutím ciev a diabetom; 
školenie pre vytvorenie cievneho prístupu u pacientov s CHRI 
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Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
MUDr. Mária KUBÍKOVÁ, PhD. 
MUDr. Vladimír SIHOTSKÝ, PhD. 

Garant: prof. MUDr. Mária FRANKOVIČOVÁ, PhD. 
 

Názov odbornej stáže: Vytvorenie cievneho prístupu pre hemodialýzu 

Určenie:  lekárom – chirurgom v rámci kontinuálneho vzdelávania 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 40,00 Eur bez DPH / týždeň 

Miesto konania: Klinika cievnej chirurgie 

Náplň: školenie pre vytvorenie cievneho prístupu u pacientov s CHRI 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
MUDr. Mária KUBÍKOVÁ, PhD. 
MUDr. Martina ZAVACKÁ, PhD., MPH 

Garant: prof. MUDr. Mária FRANKOVIČOVÁ, PhD. 

 

KLINIKA SRDCOVEJ CHIRURGIE 

Názov odbornej stáže: Chirurgický prístup do perikardiálnej dutiny – mediálna sternotómia 

Určenie:  lekárom – kadidátom v špecializačnej príprave  v chirurgických odboroch 
(traumatológ, hrudný chirurg, chirurg) 

Dĺžka trvania: 2 týždne 

Cena: 120,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika srdcovej chirurgie 

Náplň: 
získanie praktických skúseností v urgentnom a plánovanom prístupe do 
perikardu 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
doc. MUDr. František SABOL, PhD., MPH, MBA 
MUDr. Adrián KOLESÁR, PhD., MPH 

Garant: doc. MUDr. František SABOL, PhD., MPH, MBA 

 

KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY 

Názov odbornej stáže: Hemodynamický monitoring a monitoring kyslíkového metabolizmu 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Náplň: získavanie nových vedomostí z monitorovania hemodynamiky a O2 metabolizmu 

Termín: po dohode so školiteľom, resp. garantom 

Školiteľ: 
doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
MUDr. Peter ČANDÍK, PhD. 
MUDr. Dušan RYBÁR 

Garant: doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
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Názov odbornej stáže: 
Základy UPV a VFDV – konvenčná UPV, VFDV a jej katétrová aplikácia, postup 
očisťovania dýchacích ciest expulziou, monitorovanie KVFDV 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 

Dĺžka trvania: 1 týždeň  

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Náplň: získavanie nových vedomostí z oblasti VFDV 

Termín: po dohode so školiteľom, resp. garantom 

Školiteľ: 

doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
MUDr. Pter ČANDÍK, PhD. 
MUDr. Janka BEŇOVÁ 
MUDr. Dušan RYBÁR 

Garant: doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
 

Názov odbornej stáže: 
Aplikácia počítačom asistovanej ventilácie, vrátane viac-hladinovej ventilácie  
a recruitmentu pľúc 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 

Dĺžka trvania: 1 týždeň 

Cena: 70,00 Eur bez DPH / kurz* 

Miesto konania: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Náplň: získavanie nových vedomostí z oblasti najnovších postupov UPV 

Termín: po dohode so školiteľom, resp. garantom 

Školiteľ: 

doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
MUDr. Peter ČANDÍK, PhD. 
MUDr. Janka BEŇOVÁ 
MUDr. Dušan RYBÁR 

Garant: doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
 

Názov odbornej stáže: Anestézia – low-flow, ventilácia počas anestézie a výmena plynov počas ECC 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 

Dĺžka trvania: 2 týždne 

Cena: 120,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Náplň: anestéziologické techniky, úvod do problematiky perfuziológie 

Termín: po dohode so školiteľom, resp. garantom 

Školiteľ: 

doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
MUDr. Peter ČANDÍK, PhD. 
MUDr. Janka BEŇOVÁ 
MUDr. Jozefína COCHEROVÁ 
MUDr. Dušan RYBÁR 

Garant: doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
 

Názov odbornej stáže: 
Intenzívna starostlivosť o pacientov vyžadujúcich sofistikovaný monitoring 
vitálnych funkcií 

Určenie:  lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 

Dĺžka trvania: 2 týždne 
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Cena: 120,00 Eur bez DPH / kurz 

Miesto konania: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Náplň: 
vzdelávanie zamerané na špecifiká intenzívnej starostlivosti o pacientov 
vyžadujúcich sofistikované postupy monitoringu 

Termín: po dohode so školiteľom, resp. garantom 

Školiteľ: 

doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 
MUDr. Peter ČANDÍK, PhD. 
MUDr. Janka BEŇOVÁ 
MUDr. Dušan RYBÁR 
MUDr. Stanislav SALADIAK 

Garant: doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. 

 

ODDELENIE RÁDIOLÓGIE 

Názov odbornej stáže: Kardio CT 

Určenie:  lekárom – kadidátom v špecializačnej príprave  zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore rádiológie 

Dĺžka trvania: 1 – 3 mesiace 

Cena: 100,00 Eur bez DPH / mesiac 

Miesto konania: Oddelenie rádiológie  

Náplň: 
podľa obsahu náplne špecializačného šútia v špecializačnej príprave v odbore 
rádiológia 

Termín: po dohode so školiteľom 

Školiteľ: 
MUDr. Claudia GIBARTI 
MUDr. Andrea GALLOVIČOVÁ 

Garant: MUDr. Claudia GIBARTI 

 
Bližšie informácie k možnosti absolvovania odborných stáží Vám poskytneme telefonicky na tel. č.: 
055 789 1660 (Ing. Beáta Gejgušová – referent vzdelávania) alebo emailom na adrese: 
bgejgusova@vusch.sk 

 
 

V Košiciach, 14.01.2019 
 
 
 
 
 
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA          Ing. Marián Albert, MBA 

   predseda predstavenstva               podpredseda predstavenstva  
                   a generálny riaditeľ                     a riaditeľ Sekcie ekonomiky a prevádzky 
       Východoslovenský ústav srdcových                Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.              a cievnych chorôb, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Cenník bol schválený Predstavenstvom spoločnosti dňa 14.01.2019 


