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Názov projektu: Stabilizačný program SZU pre všeobecných 

lekárov a pediatrov 
ITMS kód projektu: 26120230034 
Celkové výdavky projektu (EUR): 4 007042,82 EUR 
Trvanie projektu (mesiace) 13 mesiacov 
Umiestnenie projektu (NUTS III) Trnavský kraj 

Nitriansky kraj 
Trenčiansky kraj 

Žilinský kraj 
Banskobystrický kraj 

Prešovský kraj 
Košický kraj 

 
 
 
 
 

Strategický cieľ projektu Väzba na príslušné ciele výzvy 
Cieľom projektu je zvýšiť počet a stabilizovať 
všeobecných lekárov a pediatrov v primárnej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
Projekt je zameraný na podporu špecializačného 
štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie 
a stabilizáciu stavov kvalifikovaných 
zdravotníckych pracovníkov v systéme 
zdravotníctva v špecializovaných odboroch 
všeobecné lekárstvo a pediatria. Všeobecný lekár 
pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast 
(pediater) sú hlavnými lekármi prvého kontaktu v 
rámci primárnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti. Vysoký priemerný vek 
všeobecných lekárov (53,9 rokov) a nedostatočný 
príliv absolventov vysokých škôl do všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti z dôvodu nízkej 
atraktivity bude v blízkej budúcnosti viesť ku 
kolapsu a nedostupnosti zdravotných služieb 
prvého kontaktu. Cieľom projektu je podporiť 
špecializačné štúdium v špecializačných 
odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria a tak 
ich nedostatku predísť. 

Strategický cieľ projektu smeruje k naplneniu  
cieľa definovaného vo výzve, opatrenie 2.2 
Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve. 
Cieľom opatrenia je podporiť vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na 
legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu 
zdravotníctva. Špecifickým cieľom opatrenia je  
vybudovať odborné ľudské zdroje v 
zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu 
zdravotníctva. SZU, ktoré má oprávnenie 
poskytovať špecializačné štúdium pre lekárov, 
vytvorí podmienky na realizáciu aktivít projektu 
v takom rozsahu, aby sa naplnili ciele opatrenia 
v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
konkrétne lekárov prvého kontaktu – 
všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov.  
 



Špecifické ciele projektu Väzba na strategický cieľ projektu 
Špecifický cieľ 1: Podpora špecializačného 
štúdia absolventov lekárskych fakúlt 
a zamestnancov zdravotníckych zariadení. 
Špecifickým cieľom projektu sa naplní cieľ 
opatrenia, ktorým je budovanie odborných 
ľudských zdrojov v zdravotníctve v nadväznosti 
na reštrukturalizáciu zdravotníctva, so 
zameraním na vytvorenie stabilných miest 
lekárov prvého kontaktu – všeobecných lekárov 
a pediatrov.  
 

Projekt má 1 špecifický cieľ, pomocou ktorého sa 
splní strategický cieľ projektu tým, že realizáciou 
projektu: 
1. sa zvýši počet všeobecných lekárov 

a pediatrov na území SR, mimo BSK, 
2. zlepší sa kvalita poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti a ochranu pacienta v 
transformujúcich sa zdravotníckych 
zariadeniach nachádzajúcich sa v procese 
zmien,  

3. zvýši sa bezpečnosť pacienta v procese 
poskytovania zdravotnej starostlivosti,  

4. prispeje sa k  zvýšeniu kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti,  

5. zvýši sa počet lekárov – absolventov 
špecializačného štúdia v porovnaní s počtom 
lekárov absolvujúcich špecializačné štúdium 
bez podpory (financované z vlastných 
zdrojov lekára).  

 
 
Cieľové skupiny  
 
Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 
Študenti medicíny Študenti medicíny, ktorí budú končiť 

pregraduálne štúdium v školskom  roku 
2013/2014, chcú pracovať na území SR (mimo 
Bratislavského samosprávneho kraja), boli 
vybraní výberovou komisiou a k 1.10.2014 budú 
zaradení do špecializačného štúdia  v odbore 
všeobecné lekárstvo alebo pediatria. 

Absolventi medicíny Absolventi medicíny, ktorí sú už zaradení do 
špecializačného štúdia v odboroch všeobecné 
lekárstvo a pediatria, k 1.4.2014 nedosiahli 36. 
rokov života, pracujú na území SR (mimo BSK), 
končia špecializačné štúdium najskôr 
k 31.10.2015 a boli vybraní výberovou komisiou. 

Absolventi medicíny Absolventi medicíny, ktorí sú zaradení do iného  
špecializačného štúdia a rozhodnú sa zmeniť 
špecializáciu, k 1.4.2014 nedosiahli 36. rokov 
života, pracujú na území SR (mimo BSK), končia 
špecializačné štúdium najskôr k 31.10.2015 
a boli vybraní výberovou komisiou. 

 
Ďalšie informácie dostupné na: http://www.szu.sk/index.php?id=1003&menu= 

http://www.szu.sk/index.php?id=1003&menu


MŠVVaŠ/2012/3 
 
Názov   Diagnostika rýchle progredujúcich demencií založená na biomarkeroch  
 – optimalizácia diagnoistických protokolov - DEMTEST  
Obdobie realizácie  05/2012-04/2015 
Anotácia  Rýchle progredujúce demencie (RPD) charakterizuje zmena správania, 

pokles  kognitívnych a motorických funkcií v ob dobí kratšom ako 2 roky. Do 
tejto skupiny patrí prenosná, zatiaľ neliečiteľná sporadická forma Creutzfel-
dovej-Jakobovej choroby (sCJch), ako aj rýchla forma Alzheimerovej 
choroby. Diferenciálna diagnostika uvedených RPD je mimoriadne dôležitá: 
1.pre rozlíšenie prionových a ostatných, potenciálne liečiteľných chorôb; 2. 
kvôli prevencii šírenia prionovej nákazy transfúziami, chirurgickými úkonmi, 
darcovstvom a 3. vytvorením homogénnych populácií pre štúdie účinku liekov 
u Alzheimerovej choroby a u prionových chorobách. V diagnostike RPD patrí 
ku hlavným problémom heterogénna metodológia, s početnými variáciami 
medzi centrami, ktorá vedie k diagnostickým pochybeniam. Vytvorenie jed-
not ných hodnotiacich kritérií na základe najosvedčenejších štandardizova-
ných diagnostických protokolov pre RPD je naliehavá výzva a celosvetová 
požiadavka. 

Rozpočet projektu          90 720,- Eur 
Partneri projektu:  Hlavný koordinátor: Prof. Dr. Inga Zerr, University Medical Center, National  
   Reference Center for TSE, Göttigen, Germany 

  Ostatní partneri:Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Grécko,  
 Poľsko, Slovinsko, Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Švédsko.  

Zodpovedný riešiteľ Ing. Silvia Koščová 
 


	Programové obdobie 2007-2013

