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1. prednáška 

10. 2. 2020 

Úvod do predmetu, história histológie. Laboratórne vyšetrovacie metódy v histológii a ich 

význam pre klinickú prax. Zloženie a princíp svetelného a elektrónového mikroskopu. 

Histologická technika. 

2. prednáška 

17. 2. 2020 

Cytológia - bunka z pohľadu histológie, morfologické vlastnosti, farbiteľnosť. Typy buniek, 

ultraštruktúra bunky, bunkové organely, bunkové spojenia. 

3. prednáška 

24. 2. 2020 

Prednáška pozvaného hosťa: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD. – bunkový 

biológ. 

Tkanivové kultúry, bunkové línie, kmeňové bunky – experimentálne a klinické využitie. 

Bunkový cyklus, reprogramovanie buniek. 

4. prednáška 

2. 3. 2020 

Úvod do všeobecnej histológie; typy tkanív, všeobecné stavebné znaky. Krycie 

a výstelkové epitely – funkčná morfológia, výskyt, histologické vlastnosti. 

5. prednáška 

9. 3. 2020 

Žlazový a zmyslový epitel – funkčná morfológia, výskyt, histologické vlastnosti. Spôsoby 

vylučovania sekrétu. 

6. prednáška 

16. 3. 2020 

Spojivové tkanivo - väzivo: bunky a medzibunková hmota. Rozdelenie, stavba, výskyt a 

funkcia väziva. 

7. prednáška 

23. 3. 2020 

Spojivové tkanivo – krv. Kostná dreň a hemopoéza. Zloženie a funkcia periférnej krvi. 

8. prednáška 

30. 3. 2020 

Spojivové tkanivo - chrupavka a kostné tkanivo: rozdelenie, stavba, výskyt a funkcia. 

Histogenéza kostí, regenerácia kostného tkaniva. 

9. prednáška 

6. 4. 2020 

Vybraná téma.  

10. prednáška 

13. 4. 2020 

Štátny sviatok – Veľkonočný pondelok  

11. prednáška 

20. 4. 2020 

Svalové tkanivo: funkčná morfológia kostrového, srdcového a hladkého svalstva. 

Histogenéza a regenerácia svalového tkaniva. 

12. prednáška 

27. 4. 2020 

Nervové tkanivo: úvod do nervového tkaniva. Bunky nervového tkaniva – neuróny, ich 

funkčná morfológia, degenerácia a regenerácia. Synapsy.  

13. prednáška 

4. 5. 2020 

Nervové tkanivo: bunky nervového tkaniva – gliové bunky, ich funkčná morfológia. 

Saltatórne vedenie nervového vzruchu. Špeciálne histologické techniky pri zobrazovaní 

nervového tkaniva. 

14. prednáška 

11. 5. 2020 

Opakovanie, elucidácia problémov, príprava na skúšku, konzultácie. 

 

V Bratislave, 3. februára 2020      Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD., prednosta ÚHE LF SZU 


