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Príprava kurzu Upresnenie termínu Realizácia

Informácie o registrácii
Plánovaný počet účastníkov je 6 – 10. Účastníci budú pozvaní Klinikou detí a dorastu JLF UK 
a UNM. Kurz sa uzatvorí po naplnení počtu.
Prihlášky posielajte mailom na info@ozsamedi.sk alebo si vytlačte registračný formulár  
a pošlite poštou na adresu Občianske združenie SAMEDI SK, Kupeckého 3, 821 08 Bratislava.

Miesto konania: Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM - 14. pavilón, 
 4. poschodie

marec 2022 apríl 2022 16. – 17. 5. 2022 

Termín:

Pohybová aktivita je nevyhnutná pre zdravý vývoj dieťaťa, avšak čoraz viac detí sa ve-
nuje pravidelne organizovanej športovej činnosti 3 a viac krát do týždňa, pričom vždy je 
potrebné, hlavne u detí, ktoré sa venujú vrcholovému športu zhodnotiť stav kardiovas-
kulárneho systému. Nielen z dôvodu rizika náhlej srdcovej smrti u športovcov, ktorá je 
mediálne známou témou, ale aj z dôvodu, že ochorenia srdca, ktoré sa doposiaľ u die-
ťaťa neprejavili prítomnosťou symptómov a príznakov sa môžu manifestovať v dôsled-
ku kombinácie zvýšenej zážaťe srdca a nálože katecholamínov, ktoré sa počas záťaže 
uvolňujú. V rámci kardiodiagnostiky ide predovšetkým o prevenciu a vyhľadávanie detí 
s potenciálnym rizikom ako sú štrukturálne ochorenia srdca a poruchy elektrofyziológie 
myokardu a jeho prevodového systému.

Inštruktori: 
Ing. Eva Kvaltínyová
Mudr. Tomáš Buday, PhD.
Mudr. Filip Olekšák, PhD.



ID v SLK: ..........................................................

Priezvisko, meno a titul:  .................................................................................................................................

Pracovisko: ..............................................................................................................................................................

Adresa pracoviska: .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

tel.: ..................................................................... 

e-mail: .............................................................. ......................................................................
podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti OZ SAMEDI SK, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formu-
lári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je 
dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú 
bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na info@ozsamedi.sk. Doporuču-
jeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia, kde je podrobne opísané, prečo a ako spraco-
vávame Vaše osobné údaje.

Obsah
1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
2. Charakteristika štrukturálnych a funkčných ochorení srdca vo vzťahu k 

športovej medicíne (hypertrofická KMP, dilatačná KMP, anomálie koronárnych 
artérií, obštrukcia výtokového traktu ľavej komory, syndróm Marfan, prolaps 
mitrálnej chlopne, arytmogénny dysplázia pravej komory, stavy po chirurgickej 
liečbe vrodených chýb srdca).

3. ECHO – echokardiografické nálezy pri uvedených štrukturálnych a funkčných 
ochoreniach srdca.

4. Špecifiká elektrokardiografie v detskom veku.
5. Elektrofyziologická dysfunkcia ako riziko v športovej medicíne – syndróm 

dlhého QT, syndróm krátkeho QT, syndrómy preexcitácie, Brugada syndróm 
a katecholamínmi vyvolaná polytopná komorová tachykardia – príčíny, 
manifestácia na EKG.

6. Hands-on – hodnotenie EKG záznamov detských pacientov s fyziologickými a 
patologickými nálezmi.

7. Iné rizkové diagnózy v kardiodiagnostike športovcov – primárna pľúcna 
hypertenzia, vplyv liekov a stimulačných látok na myokard a jeho prevodový 
systém.

8. Postup odberu anamnézy v telovýchovnom lekárstve.
9. Fyzikálne vyšetrenie srdca (simulátor Harvey, simulátor KyotoKagaku).
10. Indikácie a metodika kardiopulmonálnych funkčných testov v telovýchovnom 

lekárstve.
11. Test.
12. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie 

vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie 
pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.



OZ Samedi SK
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

email: info@ozsamedi.sk
www.ozsamedi.sk

MODUL 1
Endoskopia horného GITu
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2018-01/2019

MODUL 2

Bronchoskopia
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2019-05/2019

MODUL 3
Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii 
(KPR)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2019-01/2020

MODUL 4
Polysomnografia v detskom veku
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2020-05/2020

MODUL 5
Kardiodiagnostika
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2020-01/2021

MODUL 6
Sledovanie ciliárnej aktivity respiračného 
traktu (CILIE)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 02/2021-05/2021


