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Študijný program: vnútorné choroby 

Študijný odbor: vnútorné choroby 
 

 

Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB 
 

1. Portálna hypertenzia – porovnanie efektu rôznych metód endoskopickej hemostázy 

pri krvácaní z pažerákových varixov 

Portal hypertension – the comparison of different endoscopic hemostatic methods in 

varceal bleeding 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Daniel Malík, PhD., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc. 

Forma štúdia: externá 

 

2. Kolorektálny karcinóm – prognostický význam mikrosatelitovej a chromozomálnej 

instability v adenómoch kolorekta 

Colorectal carcinoma – prognostic significance of microsatelite and chromosomal 

instability in colorectal adenoma 

Školiteľ: prof.  MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ – konzultant: doc. MUDr. Peter Celec, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

3. Chronická pankreatitída – význam genetických onkomarkerov u pancreas divisum 

Chronic pancreatitis – significance of genetic oncomarkers in pancreas divisum 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ – konzultant: doc. MUDr. Peter Celec, PhD., MUDr. Daniel Malík, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

4. Pasívne fajčenie ako negatívny prediktívny faktor pri Crohnovej chorobe 

Passive smoking as a negative predictive factor in Crohn´s disease 

Školiteľ: prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Tatiana Novotná, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

 

 

Katedra fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie LF SZU a UNB 
      

 1.         Využitie vibračnej liečby v odbore vnútorné choroby 

             Use of vibration therapy in the field of internal diseases 

             Školiteľ: doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. 

             Forma štúdia: externá 

 

 

 

 

 

 

 



 

Katedra všeobecného lekárstva LF SZU 
 

1. Prevalencia chronickej obličkovej choroby v ambulancii všeobecného lekára 

Prevalence of chronic kidney disease in the general practitioner's department 

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. profesor 

Forma štúdia: externá 

 

2. Renokardiálny syndróm 

Renocardial syndrome 

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. profesor 

Forma štúdia: externá 

 

3. Vybrané rizikové faktory progresie chronickej obličkovej choroby a možnosti ich 

ovplyvnenia 

Selected risk factors of the progression of chronic kidney disease and the possibility 

of theirinfluence 

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. profesor 

Forma štúdia: externá 

 

4. Vitamín D a chronická obličková choroba 

Vitamin D and chronic kidney disease 

 Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. profesor 

Forma štúdia: externá 

 
 

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU 

 
    1. Chronická obštrukčná choroba pľúc 

 Chronic obstructive lung disease 

 Školiteľ: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 Forma štúdia: externá 

 

 

    

    2. Asthma bronchiale 

 Bronchial asthma 

 Školiteľ: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 Forma štúdia: externá 

 
    3. Difúzne intersticiálne choroby pľúc 

 Diffuse interstitial lung diseases 

 Školiteľ: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 Form štúdia: externá 

 

    4. Respiračná insuficiencia 

 Respiratory insufficiency 

 Školiteľ: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 Forma štúdia: externá  

 

 

 

 

 

 

 



 

Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH 
 

1. Infekčné komplikácie pri reumatoidnej artritíde vo vzťahu k liečbe štandardnými, 

biologickými a cielenými DMARDs 

       Infectious complications in rheumatoid arthritis in relation to standard, biological  

       and targeted DMARDs            

Školiteľ: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

 

 

Študijný program: chirurgia 

Študijný odbor: chirurgia 
 

 

I.Chirurgická klinika LF SZU a UNB 
 

1. Ablácia tumorov pečene 

Ablation of liver tumours 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

Školiteľ - konzultant: MUDr. Michal Gergel, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

2. Aspiračná biopsia a perop.histológia – ich spoľahlivosť v hodnotení tyroidálnych 

uzlov 

Aspiration biopsy and perioperative histology – reliability in thyroid nodes 

assessment 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Ivan Brychta, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

 

3. Chirurgická liečba papilárneho karcinómu štítnej žľazy pri nízkom riziku recidívy 

Surgical procedures for low risk papillary thyroid cancer 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Ivan Brychta, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

4. Ovplyvnenie vybraných metabolických parametrov bariatrickou chirurgiou 

Modification of selected metabolic parameters by bariatric surgery 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Marek Vician, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

5.    Riziko komplikácií po miniinvazívnej „TAPP“ plastike inguinálnej hernie – 

 porovnanie akceptovaných modifikácií uloženia sieťky 

 Complications risk of miniinvasive transabdominal preperitoneal inguinal   

hernioplasty comparison of accepted methods of mesh placement  

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

Školiteľ- konzultant: MUDr. Martin Hladík 

Forma štúdia: externá 

 

 



 

 

II. Chirurgická klinika SZU v Banskej Bystrici 
 

1. Radikalita endoskopickej mukozálnej resekcie v liečbe povrchových neoplázií 

kolorekta 

Radicality of endoscopic mucosal resection in the treatment of superficial colorectal     

neoplasms 

Školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 
2. Komplikácie antirefluxných operácií 

Complications of antireflux operations 

Školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

      3.   Súčasný prístup k chirurgickej liečbe karcinómu prsníka 

            Current approach to surgical treatment of breast cancer 

            Školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Marko, Phd. 

            Forma štúdia: externá 

             

 

             

 

  

 

 

Klinika hrudníkovej chirurgie 
 

     1.     Porovnanie funkcie bránice ultrasonografickým vyšetrením u pacientov po resekcii 

pľúc otvoreným a miniiinvazívnym prístupom a posúdenie jej vplyvu na rozvoj 

pooperačných pľúcnych komplikácií 

               Comparison of diaphragm function by ultrasonographic examination in patients 

after lung resection with an open and mininvasive approach and assessment of its 

impact on the development of postoperative pulmonary complications 

               Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD. 

               Forma štúdia: externá 

 

 

 

 

Klinika chirurgickej onkológie 
  

1. Manažment pooperačnej pankreatickej fistuly 

Management of postoperative pancreatic fistula 

Školiteľ: doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 
 

 

 

 



 

 

 

Katedra otorinolaryngológie SZU 
 

1. Rekonštrukcia pooperačných defektov hlavy a krku pomocou voľných lalokov na 

cievnej stopke 

Reconstruction of postoperative defects on head and neck by free vascular flaps 

Školiteľ: doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.profesor 

Forma štúdia: externá 

 

 

 

Algeziologická klinika SZU 
 

1. Semiinvazívny monitoring (CI, CO, SVV) s využitím v tekutinovom manažmente 

v maxilofaciálnej chirurgii 

Semi- invasive monitoring (CI, CO, SVV) using in fluid management in maxillofacial   

surgery 

Školiteľ: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Michal Venglarčík, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

 

 

 
 


