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ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE 

LEKÁRSKA FAKULTA 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 

 

 

Praktické cvičenia z predmetu “Histológia a embryológia 2“ 

pre 2. ročník študijného programu „Zubné lekárstvo“, akad. rok 2019/2020 

zimný semester 2019 (28 h)  

 

 

1. 02. 10. 2019 Mikroskopická stavba lymfatického systému  

    Preparáty (4): Tonsilla palatina (HE), Nodus lymphaticus (HE), Thymus  

    lymphaticus (HE), Lien (HE) 

 

 

2. 09. 10. 2019 Mikroskopická stavba žliaz s vnútornou sekréciou 

    Preparáty (5): Hypophysis (HE), Epiphysis (HE), Gl. thyroidea (HE),  

Gl. parathyroidea (HE), Gl. suprarenalis (HE) 

 

 

3. 16. 10. 2019 Mikroskopická anatómia kardiovaskulárneho systému 

Preparáty (3): Cor, vasa arteriosa et venosa (tepny elastického a svalového typu,                                   

žily rôzneho kalibru), vas capillare 

1.priebežný test s určovaním preparátov (témy 1-2) + 2 prednášky: Vývin 

tváre a Faryngová oblasť 

 

 

4. 23. 10. 2019 Mikroskopická stavba tráviaceho systému 1 

                                   Preparáty (7): Lingua : dorsum, radix, papillae vallatae (HE),  

Oesophagus (trichróm), Corpus ventriculi (HE), Intestinum tenue (HE),  

Colon (HE) 

 

 

5. 30. 10. 2019 Mikroskopická stavba tráviaceho systému 2  

    Preparáty (8): Gl. parotis (HE), Gll. submandibularis et  sublingualis (HE),  

Pancreas (HE), Hepar (AZAN), Vesica fellea (trichróm) 

 

 

6. 06. 11. 2019 Mikroskopická stavba nervového systému 

Preparáty (7): Medulla spinalis (HE), Cerebrum (Holmes), Cerebellum (Holmes), 

Ganglion spinale (HE), Nervus spinalis – priečny a pozdĺžny rez (Holmes) 

   Mikroskopická stavba vybraných zmyslových orgánov 

   Preparáty (2): Bulbus oculi (HE), Auris interna (HE) 

 

 

7. 13. 11. 2019 2. priebežný test so spoznávaním preparátov (témy 3-6) + prednášky:  

Vývoj kardiovaskulárneho systému. Praktiká nebudú.  
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8.   20. 11. 2019 Vývoj a mikroskopická stavba zubov – 1 h PC 

   Preparáty (3): Zub (HE, výbrus), Vývoj zuba (HE) 

 

 

9. 27. 11. 2019 Mikroskopická stavba močového systému 

Preparáty (3): Ren (HE), Ureter (trichróm), Vesica urinaria (trichróm) 

3. priebežný test so spoznávaním preparátov (téma 8) + prednášky: Vývoj 

a mikroskopická štruktúra zuba 1 a 2 

 

 

10. 04. 12. 2019  Mikroskopická stavba mužského pohlavného systému. 

Preparáty (5): Testis ( ŽH), Epididymis (HE), Ductus deferens (HE), Prostata 

(trichróm), Penis (trichróm) 

Mikroskopická stavba ženského pohlavného systému. 

Preparáty (5): Ovarium (trichróm),Corpus luteum – ovarium (HE), 

Tuba uterina (HE), Uterus - sekrečná fáza (HE), Vagina (HE) 

 

  

11. 11. 12. 2019 Mikroskopická stavba dýchacieho systému.  

  Preparáty (4): Epiglottis (HE), Trachea (HE), Pulmo (HE, AZAN) 

Mikroskopická stavba kože a kožných adnex. 

    Preparáty (4): Cutis - tenký typ (HE), Cutis (orceín),  

     Cutis - hrubý typ (HE), Cutis cum capilli (HE) 

4. priebežný test so spoznávaním preparátov (témy 9-10) 

 

12. 18. 12. 2019 Kreditový test. (len pre tých študentov, ktorí boli  neúspešní na Priebežných  

    testoch – pozri Podmienky, bod 3) 

Udeľovanie kreditov. 

 

  

Podmienky pre úspešné zvládnutie semestra a pripustenie k záverečnej skúške:  

1. 100% aktívna účasť na praktických cvičeniach (maximálne 1 ospravedlnenú, ale po dohovore s 

vyučujúcim nahradenú absenciu). Prítomnosť na celom praktickom cvičení, študovať, mikroskopovať  

a kresliť všetky histologické preparáty.  

2. Pripravenosť na každé praktické cvičenie naštudovaním témy cvičenia vopred.  

3. Uspieť na 4 priebežných testoch počas semestra. Priemer výsledkov oboch testov musí byť minimálne 

70% správnych odpovedí. Ak študent nedosiahne tento požadovaný priemer, píše Kreditový test  

(otázky z celého semestra), ktorý musí napísať najmenej na 70%. 

4. Mať vlastný zošit s nákresmi všetkých študovaných histologických preparátov. 

 

Vyučujúci: MUDr. Renáta Mikušová, PhD. 

Schválil: Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD., poverený vedením ústavu 

 

V Bratislave, 16. septembra 2019 


