
 

 

SYLABY POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV  

študijný program všeobecné lekárstvo 
 

Alergológia 

doc. MUDr. P. Čižnár, CSc. 

I. detská klinika 

- Genetika alergie. 

- Interakcia genetiky a vonkajšieho prostredia. 

- Alergický zápal. 

- Atopický pochod. 

- Intrauterinná senzibilizácia. 

- Alergia prostredia. 

- Klinické príznaky alergických chorôb. 

- Atopická dermatitída. 

- Alergická nádcha. 

- Bronchiálna astma. 

- Potravinová alergia. Anafylaktický šok. 

- Moderná liečba alergických chorôb. Farmakologická liečba. 

- Edukácia a životný štýl. 

- Klimatická liečba. 

- Prognóza. 

- Posudková činnosť. 

- Lieková alergia. 

- Farmakogenetika. 

 

Angiológia - vaskulárna medicína 

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. J. Maďarič, PhD., MPH  

I.interná klinika LF UK v Bratislave  

- Ateroskleróza ako generalizované ochorenie 

- Periférne artériové ochorenie končatín  

- Primárne a sekundáren vaskulitídy  

- Aneuryzmy aorty 

- Choroby karotických, renálnych a viscerálnych tepien  

- Raynaudova choroba a syndróm  

- Povrchová žilová trombóza 

- Hĺbková žilová trombóza  

- Venózny tromboembolizmus 

- Chronické venózne ochorenie  

- Choroby lymfatického systému 

- Opuch končatín - dif.dg. 

- Bolesť končatín - dif. Dg 

 

Aplikácia zdravotníckych pomôcok v terapii pacienta 

doc. PharmDr. A. Gažová, PhD. 

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie 

- Zákon o liekoch - časť zameraná na zdravotnícke pomôcky  

- Registrácia zdravotníckych pomôcok a európska legislatíva 

- Predpis lekárskeho poukazu, limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné 

obmedzenia 

- Jednotlivé druhy zdravotníckych pomôcok a ich farmakoterapeutická schopnosť 

- Ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky 

- Audio-protetické zdravotnícke pomôcky  

- Krycie zdravotnícke pomôcky  

- Vlhká terapia 



- Protetické pomôcky - epitézy, stomické zdravotnícke pomôcky  

- Pomôcky pre inkontinenciu 

 

Darcovstvo a orgánové transplantácie 

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA 

V. interná klinika 

- História a základné princípy odberov orgánov a transplantácií, etický rozmer odberov 

a transplantácií, ekonomika a legislatíva transplantačného programu 

- Darca orgánov - základné pojmy, identifikácia a selekcia darcu, princípy mozgovej smrti, 

klinická diagnostika, potvrdenie mozgovej smrti, klinický manažment, ošetrovateľská  

starostlivosť, prenos infekcie a neoplázie od darcu 

- Úloha transplantačného koordinátora, psychologické aspekty, rozhovor s príbuznými darcu, 

manažment odberov a transplantácií, princípy perfúzie orgánov, základné princípy 

uchovania orgánov do doby transplantácie 

- Indikácie a kontraindikácie na transplantáciu obličky, čakacia listina na transplantáciu, 

alokácia orgánov, príprava pacienta na transplantáciu obličky 

- Transplantácia obličky - chirurgické aspekty, chirurgické komplikácie, odber obličky od 

živého darcu, výsledky transplantácií 

- Imunologické vyšetrenie pacienta pred transplantáciou obličky, imunologický monitoring po 

transplantácii, imunologické komplikácie - rejekcia obličky, biopsia 

- Princípy imunosupresie a imunomodulácie pred a po transplantácii obličky 

- Včasná starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky, skoré komplikácie po 

transplantácii obličky (chirurgické, nechirurgické), ambulantná dispenzárna starostlivosť 

- Infekčné, onkologické a kardiovaskulárne komplikácie po transplantácii obličky, rekurencia 

základného ochorenia 

- Transplantácia obličky od žijúceho darcu, preemptívna transplantácia obličky, skrížená 

transplantácia obličky, AB0 inkompatibilná transplantácia obličky 

- Transplantácie iných orgánov, multiorgánové transplantácie, budúcnosť transplantácii 

- Transplantácia tkanív, tkanivová banka, regeneratívna medicína 

 

Detská a dorastová psychiatria 

doc. MUDr. J. Trebatická, PhD. 
Klinika detskej psychiatrie  

- Úvod do pedopsychiatrie (história, organizácia pedopsychiatria na Slovensku, vyšetrenie, 

diagnostika detského pedopsychiatrického pacienta)  

- Raný psychomotorický vývin a jeho poruchy (vzťahová väzba, poruchy vývinu reči 

a jazyka, syndróm týraného dieťaťa, sociálne otázky v pedopsychiatrii)  

- Pervazívne vývinové poruchy a mentálna retardácia  

- Neurovývinové poruchy (ADHD, tiky, ŠPU, eliminačné poruchy) 

- Afektívne poruchy (depresívna porucha, mánia, bipolárna porucha) 

- Úzkostné poruchy (špecifické so začiatkom v detstve) 

- Postraumatická stresová porucha, adaptačné poruchy, disharmonický osobnostný vývin 

- Poruchy príjmu potravy (v detskom veku) 

- Suicidalita v pedopsychiatrii  

- Psychotické poruchy 

- Závislosti od psychoaktívnych látok, nelátkové závislosti 

- Farmakoterapia,  psychoterapia v pedopsychiatrii + záverečné konzultácie 

 

Detská chirurgia 

MUDr. Jozef Babala, PhD. 

Klinika detskej chirurgie  

- Všeobecná časť, špecifiká detského veku a špecifiká v prístupe k detsko-chirurgickému 

pacientovi. 



- Vrodené chyby CNS 

- Vrodené chyby hrudníka a hrudných orgánov. 

- Vrodené chyby brušnej steny a GITu 

- Náhle príhody brušné (okrem vrodených chýb) 

- Trauma u detí - kraniotrauma, poranenia hrudníka a brucha (tupé a penetrujúce) 

- Trauma u detí - zlomeniny detského veku 

- Praktická výučba vrátane asistencií na operačnej sále 

 

Drogy a drogová závislosť 

MUDr. M. Turček, PhD. 

Psychiatrická klinika 

- Drogové závislosti, základné pojmy, súčasná drogová scéna, slovník súčasnej generácie 

závislých. 

- Alkoholizmus, jeho detekcia a diagnostika. - Somatické komplikácie alkoholizmu, 

alkoholické psychózy. - Liečba alkoholizmu a jeho komplikácií. - Opiáty, závislosť od 

opiátov, komplikácie závislosti od opiátov, liečba závislosti od opiátov. 

- Kanabinoidy, riziká a komplikácie ich využívania - Psychostimulácia, závislosť od 

psychostimulácií, komplikácie, diagnostika a liečba. 

- Halucinogény, riziká a komplikácie ich užívania. Závislosť od farmák, komplikácie, 

diagnostika a liečba. 

 

Elektromagnetické metódy v medicíne 

doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.; PhDr. Michal Trnka, PhD.;  RNDr. Peter 

Musil, PhD. 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny  

- Anatomické, fyziologické a fyzikálne základy bioelektromagnetizmu. Transportné procesy 

na bunkovej úrovni. Biofyzika excitačných procesov. 

 - Biologické signály ako základ diagnostických metód v medicíne (EKG, EEG, ERG, EGG, 

EMG, MKG. MEG, MMG). Základy biomedicínskej elektroniky. Typy elektród.  

- Pasívne elektrické a magnetické vlastnosti buniek, tkanív a orgánov ako základ 

terapeutických metód. Elektrická a magnetická stimulácia nervového a srdcového tkaniva, 

defibrilácia srdca. Impedančná pletyzmografia, impendančná tomografia, elektrodermálna 

odozva.   

- Charakteristiky elektromagnetických polí a ich interakcia s organizmom. Aplikácia 

jednosmerného a striedavého prúdu - fyzioterapeutické systémy.  

- Elektromagnetické spektrum, jeho základné charakteristiky a priradenie oblastí jednotlivým 

spektroskopickým a tomografickým metódam. Vplyv neionizujúceho elektromagnetického 

žiarenia na organizmus. Laser ako optické elektromagnetické žiarenie - jeho interakcia s 

organizmom, použitie. 

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri registrácii a aplikácii elektrických a magnetických 

signálov (mikrošok, makrošok). 

 

Epidemiológia vybraných nákaz 

prof. MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH 

Ústav epidemiológie 

1. Nozokomiálne infekcie (NI) a nemocničná epidemiológia 1/1 - Surveillance , incidenčné 

a prevalečné štúdie NI, mikrobiálne osídlenie nemocničného prostredia, MDR (multidrug-

resistant -microrganisms) mikroorganizmy, oddelenia  s vysokým rizikom,  ECDC 

preventívne programy- HAI -net, HELICS, WHO programy pre bezpečnosť pacienta, 

úloha lekára v prevencii NI  

2. Legionelové infekcie - charakteristika a diagnostika 1/1- definícia legionelóz, testy priamej 

a nepriamej diagnostiky, validita testov, výhody a nevýhody metód, molekulovo-

biologické metódy (PCR a jej variácie, typizovanie – PFGE, sekvenovanie), metóda 

MALDI-TOF, odber a vyšetrenia vzoriek vôd z miesta expozície, prevencia (primárna, 

represívne opatrenia) 



3. Epidemiológia legionelóz - 1/1 - výskyt v Európe a v SR - EDLSNET, klinické formy, 

komunitné (cestovné) a nozokomiálne epidémie- ich epidemiologická analýza a opatrenia, 

epidemiologický rozbor veľkej epidémie legionárskej choroby v Holandsku 

4. Osýpky - aktuálna epidemiologická situácia v Európe a na Slovensku 1/1 - problémy 

eliminácie morbíl, analýza  a príčiny vzniku niektorých epidémií  v Európe a opatrenia -

populačné pokrytie očkovaním, surveillance (hlásenie, výskyt, úroveň diagnostiky, 

očkovanie) 

5. Parotitis epidemica 1/1 - aktuálny epidemiologický problém v Európe a na Slovensku, 

príčiny, epidemiologická situácia na Slovensku - rozbor epidémie na východnom 

Slovensku a opatrenia, význam surveillance 

6.Nákazy prenášané sexuálnym stykom 1/1- epidemiologické charakteristiky a výskyt 

epidemiologicky významných sexuálne transmisibilných infekcií - STI (syfilis, kvapavka, 

chlamýdiové infekcie, HIV/AIDS a iné) v Európe (ECDC data) a na Slovensku, kontrola 

a opatrenia,  prevencia pri výskyte vybraných STI 

7. Nákazy prenášané krvcicajúcimi článkonožcami 1/1 - epidemiologické charakteristiky 

významných infekcií v Európe (kliešťová encefalitída, lymská borelióza, krymsko-konžská 

hemoragická horúčka a iné), výskyt epidemiologicky významných infekcií vo svete 

8. Tularémia 1/1 - zoonózy s prírodnou ohniskovosťou 1/1 - základné epidemiologické 

charakteristiky  - výskyt tularémie v krajinách EU/EEA (ECDC data), všeobecné 

preventívne a represívne opatrenia, epidemiologické opatrenia v ohnisku nákazy - podľa 

aktuálnej epidemiologickej situácie, surveillance tularémie na Slovensku  

9. Epidemiológia leptospiróz 1/1- taxonómia leptospír (patogénne, nepatogénne), klinická 

charakteristika,  prenos infekcie (brány vstupu), výskyt a diagnostika leptospiróz 

(vyšetrenie protilátok - MAT, ELISA, kultivácia, mikroskopický dôkaz, PCR, RT-PCR), 

prevencia  

10. Surveillance leptospiróz 1/1- Surveillance na Slovensku - etapy sledovania nákazy od 

r.1970 a výsledky,  Surveillance leptospiróz  v niektorých krajinách Európy, Využitie 

poznatkov pre návrh opatrení a pre prevenciu  v ére meniacej sa epidemiológie nákazy 

11. Infekcie vyvolané Hantaan vírusom 1/1 - Hantaan vírus a hemoragická horúčka 

s renálnym syndrómom - etiológia, pramene nákazy, mechanizmus prenosu, klinické 

formy, výskyt vo svete a na Slovensku, surveillance, prevencia  

12. Zoonózy vyvolané vírusom Zika a vírusom West Nile 1/1: Charakteristiky oboch nákaz 

prenosných komármi, klinické prejavy a komplikácie, diagnostika,  laboratórne 

a epidemiologické  kritériá klasifikácie prípadov, prenos infekcií, surveillance, aktuálny 

výskyt  vo svete, prevencia, odporúčané preventívne opatrenia pre cestovateľov  

 

Epidemiológické metódy vo vedeckej práci 

prof. MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH 

Ústav epidemiológie 

1. Úvod do epidemiológie (deskriptívna vs. analytická epidemiológia, systémové a 

nesystémové chyby v epidemiológii - chance, bias, confounding a effect modification)  

Deskriptívna epidemiológia - opisuje, sumarizuje a prezentuje výskyt ochorení a 

rizikových faktorov v populácii 

Analytická epidemiológia - skúma vzťahy medzi rizikovými faktormi a následkami 

Chance, „šanca“ (odds, o) - pomer „priaznivých“ prípadov k „nepriaznivým“ 

Bias - vychýlenie, odchýlka: systematická chyba, spôsobená selekciou, publikáciou, 

hlásením apod. 

Confounding - zmätenie: vzťah medzi účinkami dvoch alebo viacerých faktorov na  

určitý výsledok 

2. Indikátory zdravia (incidencia, prevalencia, úmrtnosť, smrtnosť, disability, PYLL, 

DALY, etc.) 

Ukazovatele zdravia sledujú frekvenciu výskytu či už nových prípadov (incidencia)  

alebo všetkých prípadov (prevalencia) ochorenia/rizikových faktorov v čase a priestore  

a  dôsledky: úmrtia v populácii (úmrtnosť), úmrtia v populácii chorých (smrtnosť), 

zdravotné postihnutie (disability). Ďalšie ukazovatele sledujú potenciálne stratené roky 

života (PYLL) či komplexnú záťaž ochorením v populácii, ako je DALY - čo je súčet 



stratených rokov života (YLL) a rokov  prežitých so zdravotným postihnutím- disability 

(YLD)  

3. Prierezové štúdie (koncept, vhodnosť a limity) 

Prierezové štúdie (cross-sectional studies) sledujú výskyt ochorenia/rizikových 

faktorov/determinantov zdravia v určitej populácii v danom čase a priestore.  

Prevalenčné štúdie- príklady 

4. Štúdie prípad-kontrola (case-control studies) - koncept, vhodnosť a limity 

Súbor sa sleduje rozdelený na dve skupiny - skupina s prítomných ochorením a skupina 

bez ochorenia a sleduje sa ich expozícia etiologickému faktoru v minulosti.  Sleduje sa 

pomer šancí pre posúdenie rizika v oboch skupinách (výpočet odds ratio) 

5. Kohortové štúdie -prospektívne, incidenčné štúdie (koncept, vhodnosť a limity) 

V kohortovej štúdii sa sleduje výskyt choroby u ľudí v priebehu času, tak že sa vytvorí 

skupina tých, ktorí boli exponovaní určitému riziku a tých, ktorí neboli. V oboch 

skupinách sa sleduje incidencia ochorenia vo vzťahu ku prítomnosti/neprítomnosti 

rizikového faktoru a vypočítajú sa ukazovatele rizika (relatívne a atributatívne  riziko, 

etiologická frakcia rizika).  

6. Experimentálne - klinické intervenčné štúdie (koncept, randomizácia, zaslepenie, 

hodnotenie rizika, NNT - number-needed -to- treat -počet pacientov, ktorých je  potrebné 

liečiť) 

V experimente výskumník riadi zaradenie jedincov (väčšinou na základe náhodného 

výberu) do jednej z dvoch skupín: liečených a neliečených. Randomizácia znamená 

náhodný výber jedincov zaradených do klinickej štúdie. Klinické štúdie sú nezaslepené, 

zaslepené (jednoduchý slepý pokus, dvojito a trojito zaslepené).   

Počet pacientov potrebných liečiť (NNT) udáva absolútny počet pacientov, ktorí musia 

byť liečení, aby sa zabránilo vzniku jednej udalosti, t. j. aby jeden z nich mal z liečby 

úžitok.  

7. Skríning - testy, riziko a prognóza ochorenia (senzitivita, špecificita, definícia a 

porovnanie rizika, prediktívne hodnoty, prognostické modely) 

Skríning - použitie diagnostického testu u osoby pri hľadaní abnormality, o ktorej osoba 

nevie, ani nemá podozrenie na jej prítomnosť, Senzitivita – citlivosť testu 

(pravdepodobnosť, že test je pri ochorení pozitívny), Špecificita (pravdepodobnosť, že 

test je pri neprítomnom ochorení negatívny) 

Prognostické modely - predikcia výsledkov pacienta 

8. Kritické čítanie vedeckej literatúry, metaanalýzy 

Zdroje odbornej literatúry, Kritické čítanie a analýza primárnych a sekundárnych zdrojov, 

Hodnotenie kvality štúdií a ich limitácií, Prehľady literatúry 

9. Štatistické metódy v epidemiológii   

Popisná štatistika - priemer, medián, modus, kvantily, rozptyl,  

10. Testovanie štatistických hypotéz, Parametrické a neparametrické testy, Závislosti 

štatistických znakov, Validita a reliabilita, Interpretácia výsledkov 

11. Evidence based medicine - dôkazy v epidemiológii a medicíne (pyramída dôkazov, 

Haynesova pyramída, tvorba guidelines), Zdroje dôkazov, Hodnotenie sily dôkazov, 

Využitie dôkazov pre tvorbu odporúčaní a klinických smerníc 

12. Sociálne determinanty zdravia (štúdium kontextu v epidemiológii) 

Nerovnosť v zdraví, Sociálna epidemiológia, Vplyv socio-ekonomických determinantov 

na zdravie 

 

Geriatria 

doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc., 

Klinika geriatrie 

- Čo je geriatria a gerontológia.  

- Konzumenti geriatrickej starostlivosti: demografia SR, EÚ a sveta.  

- Teoretické základy geriatrie a gerontológie:  klasifikácia veku, biologický a kalendárny vek, 

teórie a mechanizmy starnutia, prirodzené a patologické starnutie.   

- Starnutie a tzv. fyziologické funkcie - napr. senzualita, spánok, sexualita. Určenie funkčného 

stavu seniora.  

- Komunikácia s (chorým) seniorom.   



- Osobitosti priebehu ochorení seniorov (všeobecne a pri najčastejších ochoreniach v séniu).  

- Geriatrickí obri.  

- Osobitosti diagnostiky v séniu.  

- Farmakoterapia v séniu.  

- Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa majú postarať o chorého seniora.  

- Sociálne aspekty pri chorobách seniorov.  

 

Gynekologická onkológia 

prof. MUDr. K. Pohlodek, PhD. 

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Praktická výučba: 

- Úvod do problematiky /onkologický program, boj proti  rakovine, dispenzarizácia, hlásenie 

zhubných nádorov v  onkogynekológii/. 

- Neinvazívne prebioptické vyšetrovacie metódy -  morfologická časť, endoskopická časť 

zobrazovacia časť). 

- Invazívne prebioptické vyšetrovacie metódy. 

- Prednášky: 

- Nádory krčka maternice. 

- Nádory tela maternice. 

- Nádory vaječníkov. 

- RTG /neurorádiológia/. 

- Nádory prsníka. 

- Ostatné nádory. 

 

Klinická anatómia 1 

doc. et doc. MUDr. E. Kubíková, PhD., MPH, MUDr. Z. Haviarová, PhD.,  

MUDr. A. Mifkovič, PhD. 

Ústav anatómie 

- Klinická anatómia pohybového aparátu (kosti a ich spojenia, svaly)  

- Klinická anatómia tráviacej sústavy 

- Klinická anatómia dýchacej sústavy  

- Klinická anatómia močovej sústavy 

- Klinická anatómia ženskej a mužskej pohlavnej sústavy 

- Aplikácia diagnostických  a terapeutických postupov  na flexibilne kadávery 

- Zvládnutie rádiodiagnostickej korelácie.  

- Zvládnutie interdisciplinárnych postupov v rámci prelínania morfologických a klinických 

vedomostí. 

 

Klinická anatómia 1 

doc. et doc. MUDr. E. Kubíková, PhD., MPH, MUDr. Z. Haviarová, PhD.,  

MUDr. A. Mifkovič, PhD. 

Ústav anatómie 

- Klinická anatómia srdcovocievnej sústavy 

- Klinická anatómia miazgovej sústavy 

- Klinická anatómia endokrinných žliaz, 

- Klinická anatómia nervovej sústavy 

- Klinická anatómia zmyslových orgánov  

- Klinická anatómia spoločnej pokrývky 

- Aplikácia diagnostických  a terapeutických postupov  na flexibilne kadávery 

- Zvládnutie rádiodiagnostickej korelácie.  

- Zvládnutie interdisciplinárnych postupov v rámci prelínania morfologických a klinických 

vedomostí. 

 

Klinická anestéziológia a intenzívna medicína 

doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. 

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Prednášky: 



- Anestézia, mechanizmy a bezpečnosť anestézie 

- Základné princípy celkovej a regionálnej anestézie ( TNA, TCI a inhalačná anestézia )  

- Perioperačná tekutinová liečba transfuziológia 

- Prvá pomoc a základné KPR 

- Rozšírené KRR, KPR v nemocnici a postresuscitačná starostlivosť 

- Základy intenzívnej medicíny 

- Sepsa, SIRS a MODS u kritických stavov 

- Základy UPV- umelej pľúcnej ventilácie, ARDS, ALI, indikácia a režimy UPC 

Praktiká a semináre: 

- Nácvik KPR-BLS, ALS 

- Hemoynamika - princípy transportu O2 

- Klinická anestézia - stáž 3 hodiny na operačnej sále 

- Klinická intenzívna starostlivosť - stáž 3 hodiny na KAIM 

 

Klinická embryológia a reprodukčná medicína 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., et PhD.,  prof. MUDr. Jozef Záhumenský, CSc.,  

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc., prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,  

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. 

Ústav histológie a aembryológie 

Nové poznatky z morfológie pohlavných orgánov muža a ženy. Ovariálny a menštruačný 

cyklus. Spermiogenéza. Reprodukčná endokrinológia a imunológia. Oplodnenie a včasná 

embryogenéza. Kritické obdobia vývinu embrya a plodu. Prenatálny skríning a diagnostika 

vrodených vývinových chýb. Súčasné možnosti fetálnej chirurgie. Teratológia, príčiny vzniku 

vrodených chýb a možnosti prevencie. Vybrané aspekty starostlivosti o novorodenca 

s vrodenými vývinovými chybami. Neplodnosť. Príčiny mužskej a ženskej neplodnosti. 

Diagnostika a liečba neplodnosti. Metódy asistovanej reprodukcie: spermiológia a analýza 

ejakulátu, metódy mikromanipulácie a intracytoplazmová injekcia spermie do oocytu, in vitro 

kultivácia raného embrya a hodnotenie jeho vývinu, kryoprezervácia v reprodukčnej 

medicíne, preimplantačná genetická diagnostika, etické a právne aspekty klinickej 

embryológie. 

 

Klinická farmakológia 

prof. MUDr. M. Wawruch, PhD. 

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie 

Klinická farmakológia - úlohy, ciele, medicínsko-sociálne a ekonomické aspekty, metódy 

hodnotenia liekov, SLP, SKP, SVP, národná lieková politika, kategorizácia liekov. 

- Farmakoterapeutický plán (stanovenie cieľa, výber lieku, spôsob podania, dávkovanie, 

trvanie liečby, kombinácie s inými liekmi, informácia pacienta, monitorovanie terapie). 

- Farmakoepidemiológia - metódy a princípy. 

- Farmakokinetické princípy dávkovania liekov. 

- Farmakoterapia v tehotenstve a u detí. 

- Farmakoterapia v geriatrii. 

- Farmakoterapia bolesti. 

- Case: Analgetická nefropatia. 

- Farmakoterapia kardiovaskulárnych ochorení. 

- Case: Hypertenzia. 

- Case: Ischemická choroba srdca. 

- Farmakoterapia obštrukčných ochorení pľúc. 

- Case: Chronická obštrukčná choroba pľúc. 

- Case: Bronchiálna astma. 

- Nové trendy v antimikrobiálnej terapii. 

- Case: Infekt močových ciest. 

 

Klinická genetika a molekulárna biológia          

doc. MUDr. D. Böhmer, PhD. 

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky 



- Základy DNA analýzy. Vymedzenie predmetu klinická genetika. - Organizácia siete 

oddelení klinickej genetiky, princíp ich práce, prehľad vyšetrovacích metód. 

- Prehľad cytogenetických metód. Algoritmus cytogenetickej analýzy chromozómových 

abrácií. Mozaicizmus. Najčastejšie monogénové, autozómovo dominantné, recesívne a na X 

chromozóm viazané ochorenia. 

- Algoritmy v laboratórnej diagnostike dedičných metabolických chorôb. 

- Molekulová biológia nádorov. Najčastejšie  typy  nádorov podmienených špecifickou   

prestavbou chromozómov a ich podstata na úrovni DNA. 

- Multifaktoriálne podmienené ochorenia a znaky. 

- Indikácie, možnosti a význam prenatálnej diagnostiky niektorých patologických znakov. 

- Metodiky používané v prenatálnej diagnostike. Prenatálna genetická diagnostika. 

- Algoritmus vyšetrenia samovolného potratu a používané metódy. 

 

Klinická imunológia      

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof., prof. MUDr. M. Buc, DrSc. 

Imunologický ústav 

Hypersenzitívne reakcie. Klasifikácia podľa Coombsa a Gella. Mechanizmy poškodenia 

tkaniva sprostredkovaného protilátkami. Choroby vyvolané imunokomplexami.Choroby 

zapríčinené T-lymfocytmi. Stimulačné a inhibičné protilátky. Anafylaxia a atopia.Účastníci 

hypersenzitívnych reakcií triedy I. IgE- mechanizmus degranulácie mastocytov a bazofilov. 

Mediátory alergie. Následky hypersenzitívnych reakcií triedy I. Liečba. Autoimunita. 

Mechanizmus vzniku autoimunity: všeobecná charakteristika. Autoantigény. Abnormality vo 

funkcii T-lymfocytov. Genetické a hormonálne faktory pri vývoji autoimunity. Orgánovo-

špecifické a orgánovo-nešpecifické choroby. Imunoterapia. Imuno-deficiencie. Molekulové a 

bunkové základy imunodeficientných stavov. Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, 

delenie. Imunodeficiencie nešpecifickej imunity. Imunodeficiencie protilátkového typu. 

Imunodeficiencie bunkovej imunity. Kombinované imunodeficiencie. Získané 

imunodeficientné stavy. AIDS. Štruktúra HIV. Bunkové dôsledky napadnutia imunitného 

systému. Odraz infekcie v protilátkovom profile chorého. Imunologická diagnostika AIDS. 

Súčasný prístup k terapii. Antiinfekčná imunita. Baktériové, vírusové a parazitové infekcie a 

obrana proti nim. Prevencia infekčných chorôb aktívnou a pasívnou imunizáciou. Nádory a 

imunitný systém. Malígna transformácia buniek. Onkogény. Nádorové antigény. Imunitná 

odpoveď na nádory. Mechanizmy úniku nádorových buniek z dosahu imunitného systému. 

Imunodiagnostika a imunoterapia. Transplantačná imunológia. Transplantácia tkanív a 

orgánov - jej molekulové základy. Nomenklatúra transplantácií, transplantačné reakcie. 

Liečba. Klinická transplantácia (najmä transplantácia obličiek a kostnej drene). Reprodukčná 

imunológia. Plod ako aloštep, mechanizmy jeho tolerancie matkou. Imunitný systém a 

spontánne aborty. Reprodukčná imunológia ženy a muža. Imunitný systém plodu, 

novorodenca a dieťaťa. Imunoterapia. Imunoprevencia, imunoprofylaxia. Imunostimulácia a 

imunosupresia. Liečba monoklonovými protilátkami a peptidmi. 

 

Klinická mikrobiológia 

doc. MUDr. A. Liptáková, PhD., MPH, mim. prof. 

Mikrobiologický ústav 

Mikrobiologická diagnostika ochorení bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej 

etiológie so zameraním na postihnuté systémy a orgány, diagnostiku  a interpretáciu 

výsledkov vyšetrení. Najčastejšie chyby, ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia a jeho 

interpretáciu. Infekcie horných a dolných dýchacích ciest, uropoetického systému, 

neuroinfekcie, infekcie kože, podkožia, rán, dekubitov, mäkkých tkanív, oka, kostí a kĺbov, 

črevné infekcie, infekcie pečene, žlčníka, žlčových ciest, apendicitídy, peritonitídy, infekcie 

prenášané pri pohlavnom styku, infekcie genitálií, prenatálne, perinatálne a skoré postnatálne 

infekcie, systémové ochorenia mikrobiálnej etiológie s prejavmi na koži. Infekcie spôsobené 

anaeróbnymi nesporulujúcimi baktériami a mykobaktériami Mikrobiologická diagnostika 

zoonóz. Interpretácia výsledkov vyšetrení priamej a nepriamej diagnostiky mikrobiálnych 

ochorení. Význam možností rýchlej diagnostiky infekcií dôkazom etiologického agens v 

rôznych biologických materiáloch. Interpretácia výsledkov kvalitatívnych a kvantitatívnych 

testov citlivosti baktérií a kvasiniek na antiinfekčné liečivá. Nové a novorozpoznávené 



nákazy. Bioterorizmus a možnosti mikrobiálnej diagnostiky ochorení spôsobených 

biologickými zbraňami. Biofilmy baktérií a ich význam pri vzniku endoplastitíd.  

Mikrobiologická diagnostika ochorení bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej 

etiológie so zameraním na postihnuté systémy a orgány, diagnostiku  a interpretáciu 

výsledkov vyšetrení. Najčastejšie chyby, ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia a jeho 

interpretáciu. Infekcie horných a dolných dýchacích ciest, uropoetického systému, 

neuroinfekcie, infekcie kože, podkožia, rán, dekubitov, mäkkých tkanív, oka, kostí a kĺbov, 

črevné infekcie, infekcie pečene, žlčníka, žlčových ciest, apendicitídy, peritonitídy, infekcie 

prenášané pri pohlavnom styku, infekcie genitálií, prenatálne, perinatálne a skoré postnatálne 

infekcie, systémové ochorenia mikrobiálnej etiológie s prejavmi na koži. Infekcie spôsobené 

anaeróbnymi nesporulujúcimi baktériami a mykobaktériami. Mikrobiologická diagnostika 

zoonóz. Interpretácia výsledkov vyšetrení priamej a nepriamej diagnostiky mikrobiálnych 

ochorení. Význam možností rýchlej diagnostiky infekcií dôkazom etiologického agens v 

rôznych biologických materiáloch. Interpretácia výsledkov kvalitatívnych a kvantitatívnych 

testov citlivosti baktérií a kvasiniek na antiinfekčné liečivá. Nové a novorozpoznávené 

nákazy. Bioterorizmus a možnosti mikrobiálnej diagnostiky ochorení spôsobených 

biologickými zbraňami. Biofilmy baktérií a ich význam pri vzniku endoplastitíd.  

 

Klinická patológia                   

prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD., prof. MUDr. P. Babál, CSc. 

Ústav patologickej anatómie 

- Úvod do klinickej patológie-technické a metodické problémy. 

- Použitie imunohistochémie v diagnostike nádorov. 

- Ortológia ženskej prostaty - funkčné a štruktúrne aspekty. 

- Klinicko-patologické aspekty ženskej prostaty. 

- Súčasné možnosti diagnostiky neuromuskulárnych ochorení. 

- Osteopatológia - súčasné klinicko-patologické diagnostické možnosti. 

- Vaskulitídy - súčasné klinicko-patologické diagnostické možnosti. 

- Vrodené srdcové chyby. 

- Gestačná trofoblastová choroba - imunohistochemické možnosti diagnostiky. 

 

Klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny 

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. 

Klinika nukleárnej medicíny 

- Karcinóm prsníka, karcinóm prostaty, kolorektálny karcinóm 

- Neuroendorkinné neoplázie a syndrómy mnohopočetnej endokrinnej neoplázie 

- Mnohopočetný myelóm a malígny lymfóm 

- Metastatický malígny nádor neznámeho pôvodu 

- Charakterizácia uzlovitých ložísk v pečeni 

- Choroby štítnej žľazy a prištítnych teliesok 

- Lokalizácia infekčných a zápalových ložísk 

Základy vedeckej práce v nukleárnej medicíne:  

- Medicína založená na dôkazoch 

- Typy klinických štúdií v nukleárnej medicíne a princípy klinických štúdií s diagnostickým 

liekom 

 

Komunikačné zručnosti 

PhDr. Ivana Vojteková, PhD., PhDr. Eva Dobiášová, PhD., PhDr. Iveta Grežďová, 

PhD., MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH., doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., 

MPH., PhDr. Miriam Polhorská, PhD., MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.,  

Ústav sociálneho lekárstva a medicínskej etiky 

Praktický nácvik sociálnej interakcie lekára s pacientom a podpornými osobami. Aplikácia 

zásad komunikácie v rôznych situáciách zdravotnej starostlivosti s využitím simulačných 

metód edukácie. Osobitosti komunikačného procesu v zdravotnej starostlivosti. Podmienky 

a bariéry komunikácie. Komunikácia lekára s pacientom a podpornými osobami, pozorovanie 

komunikačných prejavov pacienta. Verbálna komunikácia a jej zložky. Neverbálna 

komunikácia a jej zložky. Rozhovor medzi lekárom a pacientom a podpornou osobou. 



Oznamovanie nepriaznivých správ pacientovi a jeho rodine. Empatia. Asertivita. 

Komunikácia lekára s detským pacientom a jeho rodičom. Komunikácia lekára s pacientom s 

telesným, sluchovým, zrakovým, mentálnym postihnutím. Komunikácia lekára s pacientom s 

rečovou poruchou. Komunikácia lekára s umierajúcim pacientom a jeho rodinou 

 

Lekárska sexuológia 

doc. MUDr. P. Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM,  MUDr. Igor Bartl 

V. interná klinika 

1. História odboru sexuológia, sexuálne normy, funkcie a dysfunkcie  

2. Mužské sexuálne dysfunkcie  

3. Ženské sexuálne dysfunkcie  

4. Sexualita v súvislostiach s vnútornými chorobami, endokrinologická sexuológia. Poruchy 

sexuálneho vývinu a identity  

5. Sexuálne deviácie  

6. Psychologická problematika v sexuológii  

7. Forenzná  sexuológia, súdnoznalectvo v sexuológii, prípadové štúdie  

8. Gynekologická a detská sexuológia  

9. Sexuálna výchova, edukácia v sexuológii, plánované rodičovstvo  

10. Fertilita a reprodukčná medicína  

11. Záverečný test, vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, novinky v sexuológii  

 

Medicínska štatistika 

doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.; Mgr. Radana Gurecká, PhD. 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny  

Meranie a štatistické spracovanie dát v medicíne. Pravdepodobnosť a náhodné veličiny. 

Populácia, výber, znak.  

Popisná štatistika - výberové charakteristiky. Teoretické rozdelenia pravdepodobností a ich 

aplikácia na biomedicínske merania. Odľahlé pozorovania.  

Induktívna štatistika - testovanie hypotéz pre jeden alebo dva výbery, párové a nepárové 

porovnania - parametrické a neparametrické testy, intervaly spoľahlivosti.  

Testovanie závislostí - regresia a korelácia.  

Testovanie kategorických dát - kontingenčné tabuľky.  

Porovnávanie viacerých výberov, sledovanie vplyvu faktorov - analýza rozptylu.  

Analýza prežívania - krivka prežívania, časové rady. Princípy diskriminačnej a zhlukovej 

analýzy. 

Interpretácia dát - používanie štatistických tabuliek.  

Grafická prezentácia dát. Grafické a štatistické spracovanie dát pomocou počítača. Kritériá 

výberu správneho testu a správneho grafu. 

 

Mitochondriálna medicína 

Prednášky: doc. MUDr. V. Mojto, CSc, MHA, prof. RNDr. A. Gvozdjáková, DrSc. 

Laboratórna ukážka: PharmDr. J. Kucharská, PhD., RNDr. Z. Sumbalová, PhD. 

III. interná klinika a Farmakobiochemické laboratórium III. Internej 

1. Úvod do Mitochondriálnej Medicíny, význam pre klinickú prax, objasnenie  

     patobiochemických mechanizmov rôznych chorôb na úrovni mitochondrií  

2. Fyzioloógia mitochondrií, superkomplexy respiračného reťazca mitochondrií, dynamika  

     mitochondrií, antioxidanty, voľné radikály mitochondrií, chronobiológia mitochondrií  

3. Mitochondriálne choroby: príčiny, klinické príznaky, genetická a biochemická klasifikácia 

4. Mitochondriálna neurológia, kardiológia, diabetológia, reprodukčná medicína  

5. Mitochondriálna nefrológia  

6. Mitochondriálna diabetológia  

7. Diagnostické metódy mitochondriálnych porúch, vysoko-rozlišovacia respirometrická  

     analýza bioenergetiky mitochondrií v trombocytoch  

8. Cielená terapia mitochondriálnych porúch s koenzýmom Q10  

9. Vplyv vysoko proteínovej diéty, polarizovaného svetla a prírodnej minerálnej vody na  

      mitochondrie  

10. Mitochondriálna transplantácia  



11. Laboratórna inštruktáž: Vysoko-rozlišovacia respirometrická analýza bioenergetiky  

       mitochondrií v izolovaných trombocytoch  

12. Laboratórna inštruktáž: Príprava vzoriek a stanovenie antioxidantov pomocou metódy  

       HPLC  

 

Moderná Biofyzika: Od Nanočastíc ku kvantovému mozgu   

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., RNDr. Jaroslav Varchola, PhD. 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny  

Úvod do modernej biofyziky, Bio-magnetizmus, Nanočastice, Fyzikálne javy v ľudskom 

mozgu, DNA a chemické väzby, Termodynamika: Entropia a šípka času, Bioenergetika, 

Experimentálne metódy v biofyzike, Umelá inteligencia v medicíne, Machine Learning, 

Štruktúra vedomia, Kvantový mozog 

 

Mozog - základ zmyslových a poznávacích schopností  

prof . MUDr. D. Ostatníková, PhD.  

Fyziologický ústav  

Komplexné funkcie mozgu a mozgové programy. Funkčná organizácia neurónových okruhov. 

Neurónová signalizácia, neurónová plasticita 

Všeobecné princípy kognitívnej a behaviorálnej fyziológie a patofyziológie. 

Kognitívne poruchy. Funkčná špecializácia hemisfér, syndrómydominantnej hemisféry. 

Percepcia, pozornosť a povedomie a ich poruchy. 

Neurobehaviorálne a neurvývinové poruchyu detí so zameraním na autizmus.  .  

Fyziológia emócií, správanie a motivácia. Vyššie funkcie mozgu vrátane pamäti, učenia a 

reči. Funkčná špecializácia mozgových hemisfér a pohlavný dimorfizmus. 

 

Najdôležitejšie syndrómy v patofyziológii 

prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC 

Ústav patologickej fyziológie 

C Y K L U S    A                

Syndróm pľúcnej hypertenzie  

Syndróm zlyhania srdca a jeho liečba  

Syndróm reprefúzneho poškodenia srdca  

Syndróm akútnej ischémie  

Syndróm akútnej mozgovej ischémie  

Šokový syndróm  

Syndróm zvýšenej srdcovej frekvencie  

Syndromológia srdcových arytmií  

Syndróm endoteliálnej dysfunkcie  

C Y K L U S    B   

Syndróm arteriálnej hypertenzie  

Syndróm malígneho ochorenia  

Syndróm poruchy mikrocirkulácie  

Filozofia aterosklerózy a jej rizikových faktorov  

Syndróm chlopňovej vegetácie  

Syndróm diseminovanej intravaskulárnej koagulácie  

Vaskulitídy  

Syndróm obezity  

Všeobecný adaptačný syndróm  

 

Nemecký jazyk 1 

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. 

Ústav cudzích jazykov LF UK 

1. KRANKENHAUS. Passiv 

2. ONKOLOGIE.  Präpositionen, Relativsätze 

3. INFEKTOLOGIE. Präpositionaladverbien 

4. NOTFALLMEDIZIN. Phraseologismen 



5. UROLOGIE. Perfektum, Genitivpräpositionen 

6. WIEDERHOLUNG. Erster Test 

7. ENDOKRINOLOGIE. Hypotaktische und parataktische Nebensätze 

8. ZAHNMEDIZIN.  Passiv Perfekt und Passiv Präteritum 

9. OPHTALMOLOGIE. N-Deklination 

10. DERMATOLOGIE.  Modalverben 

11. KARDIOLOGIE. Agenten in Passivsätzen 

12. WIEDERHOLUNG. Abschlusstest 

 

Nemecký jazyk 2 

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. 

Ústav cudzích jazykov LF UK 

1. WIEDERHOLUNG der Grammatik und des Wortschatzes 

2. GERICHTSMEDIZIN. Konjunktiv II.   

3. REHABILITATION. Fremdwörterbildung 

4. TRAUMATOLOGIE. Wiedergabe eines Unfalls 

5. ORTHOPÄDIE. Präteritum und Perfekt und andere Tempusformen 

6. WIEDERHOLUNG. Erster Test 

7. PÄDIATRIE. Reflexivpronomina 

8. INTERNE MEDIZIN. Präpositionaladjektive 

9. NEUROLOGIE. Sein und Haben mit „zu“ 

10. PHARMAKOLOGIE. Rektion der Verben 

11. CHIRURGIE. Partizipialkonstruktionen 

12. WIEDERHOLUNG der Grammatik und des Wortschatzes 

 

Neodkladná podpora životných funkcií  - Vybrané kapitoly z resuscitológie 

MUDr. J. Koutun, MUDr. K. Kálig 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Témy: 

- Zastavenie krvného obehu (ZKO) – Úvod, etiológia, patofyziologické aspekty. 

- ZKO v kontexte zdravotnej starostlivosti (ZKO mimo zdravotníckeho zariadenia, 

v zdravotníckom zariadení, etické princípy resuscitácie). 

- Technické a netechnické zručnosti a kvalita resuscitácie. 

- Diagnostika zhoršujúceho sa stavu pacienta a prevencia ZKO. 

- Akútny koronárny syndróm – úvodný manažment 

- Resuscitácia v nemocnici, ambulancii. 

- Algoritmy rozšírenej neodkladnej resuscitácie (RNR) 

- Manažment priechodnosti dýchacích ciest. 

- Srdcové rytmy pri ZKO. 

- Defibrilácia. 

- Poresuscitačná starostlivosť 

 

Onkohematológia 

doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc., MHA, FECMM 

Klinika onkohematológie 

Témy: 

- Biológia hematologických malignít 

- Základné diagnostické metódy 

- Princípy terapie v onkohematológii 

- Akútne a chronické leukémie 

- Malígne lymfómy a mnohopočetný myelóm 

- Podporná liečba 

 

Pôrodnícka propedeutika 

prof. MUDr. J. Záhumenský, PhD. 

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Oplodnenie a vývoj plodu - klinické aspekty a možnosti sledovania  



Pôrodníctvo zo širšej perspektívy - demografické štatistiky a sledované parametre, 

ukazovatele kvality pôrodníckej starostlivosti 

Klinická anatómia pôrodných ciest 

Fyziológia tehotnej ženy 

Metódy molekulárnej biológie v skríningu a diagnostike tehotenských patológii 

Placenta, plodová voda a plodové obaly  

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie tehotnej ženy 

Životospráva tehotnej ženy 

Tehotná žena v ambulancii iného špecialistu  

Prenatálna poradňa - princípy vedenia  

Vyšetrovacie metódy v pôrodníctve - skríningové a indikované 

Patofyziológia veľkých tehotenských syndrómov (Predčasný pôrod, Preeklampsia, 

Intrauterinná reštrikcia rastu plodu) 

Fyziológia pôrodného deja 

Prirodzené pôrodníctvo 

Fyziologický novorodenec, význam bondingu 

Závažné život ohrozujúce krvácanie - všeobecné princípy intenzívnej starostlivosti 

Fyziológia popôrodného obdobia 

Forenzné a etické otázky v reprodukčnej medicíne 

Veda a výskum v reprodukčnej medicíne, medicínske zdroje 

 

Primárna prevencia v starostlivosti o deti a mládež 

prof. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD., MPH, RNDr. D. Vondrová, PhD. 

Ústav hygieny  

Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže 

Vývoj detí a mládeže a primárna prevencia 

Hlavné oblasti primárno-preventívnej starostlivosti v jednotlivých vývinových obdobiach 

Hygienické požiadavky pre detské a školské kolektívne zariadenia; ochrana a podpora zdravia 

detí a mládeže pri výchovnom a výučbovom procese 

Zásady starostlivosti o deti batolivého a predškolského veku 

Hygiena pedagogického procesu; režim práce a odpočinku školských detí 

Hygienické aspekty praktickej výučby a ochrana zdravia mladistvých pri práci 

Environmentálne faktory a zdravie detí a mládeže 

Ukazovatele zdravotného stavu detí a mládeže 

Výživa detí a mládeže 

Prevencia užívania legálnych a nelegálnych návykových látok u detí a mládeže 

Riešenie zdravotných rizík v životnom prostredí a spôsobe života detí a mládeže 

Intervenčné  programy;  štátny  zdravotný  dozor  nad  vytváraním  a  ochranou  zdravých 

životných podmienok a podporou zdravia detí a mládeže 
 

Princípy elektronického zdravotníctva (eHealth) 
doc. RNDr. M. Kopáni, PhD., doc. RNDr. P. Vitovič, PhD. 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny  

- Príklady využitia e-Healthu v medicíne  

- Aktuálny a cieľový stav zdravotníctva z hľadiska elektronizácie a informatizácie  

- Virtuálna realita a jej využitie v diagnostike a liečbe 

- Využitie virtuálnej reality v pedagogickom procese na LF UK 

- Využitie modelov v pedagogickom procese na LF UK   

- Príklady vývoja telemedicínskych monitorovacích systémov 

- Diagnostické metódy a e-Health   

- Telemedicínske monitorovacie systémy a príklady ich využitia  

- Príklady prenosov zdravotníckych informácií medzi rôznymi IS 

- Etické aspekty e-Healthu a bezpečnosť  
 

Princípy vzdelávania v medicíne 1,2 

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. 

Fyziologický ústav 

- Špecifiká vzdelávania v dospelom veku 



- Edukácia v medicíne -  jej ciele a výstupy v oblasti obsahu a foriem  

- Simulačná výučba a jej formy - High Fidelity simulátory vo výučbe 

- Efektívne hodnotenie v medicínskej edukácii, OSCEs (Objective Structured Clinical Exam)  

a jeho aplikácia vo výučbe medicíny 

- Klasické a aktívne formy vzdelávania v medicíne (prednášky, výučba v malých skupinách, 

Team-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning) 

vo výučbe na LF  

- Vzájomné učenie sa (peer-to-peer, near-peer  teaching) v praxi 

- Špecifiká výučby pri lôžku pacienta, clinical reasoning vo výučbe, úloha reflexie v učení  

- Tvorba kurikula, integrované kurikulum  

- Výskum v medicínskej edukácii 

- Projekt v edukácii v medicíne 
 

Psychoterapia              

MUDr. D. Krajčovičová, PhD. 

Psychiatrická klinika 

- Všeobecné problémy psychoterapie, mechanizmy psychoterapie, indikácie, kontraindikácie, 

vedľajšie účinky psychoterapie, podmienky pre psychoterapiu. 

- Psychoterapeutické metódy a školy. Racionálna psychoterapia, zásady, možnosti jej využitia 

v praxi. 

- Psychoanalytická a dynamická psychoterapia, zásady, možnosti jej využitia v praxi. 

Relaxačné techniky, zásady, metódy, možnosti uplatnenia v praxi. 

- Sugestívna psychoterapia, zásady, metódy, možnosti využitia v praxi. 

- Behaviorálna psychoterapia, metódy, zásady, možnosti využitia v praxi. Psychoterapia 

porúch osobnosti a psychoreaktívnych stavov, zásady, metódy, možnosti uplatnenia v praxi. 

- Psychoterapia drogových závislostí, zásady, metódy, možnosti využitia v praxi. 

- Psychoterapia psychóz, zásady, metódy, možnosti uplatnenia v praxi. 

 

Rehabilitácia, balneológia, fyziatria    

prof. MUDr. S. Krčméry, CSc. 

II. klinika geriatrie 

- Úvod 

a/  Fyziatria, jej osobitosti, rozdelenie a ciele. 

b/ Účinok fyzikálnych podnetov (nervová regulácia, hormónová regulácia, metabolická 

regulácia). 

- Teploliečba -  fyzikálne a fyziologické poznatky, tepelná regulácia (termoregulácia), vplyv  

tepel. podnetov na jednotlivé orgány a systémy tela  hlavné zásady liečby teplom, 

hypotermia, kryoterapia. 

- Vodoliečba - hydroterapia a hospodárenie s teplom, stupne hydroterapeutických podnetov, 

hlavné zásady pri aplikácii vodoliečebných procedúr, sauna a otužovanie, parafínové zábaly, 

- Inhalačná liečba 

a/ inhalácia hmlovín: aerodisperzoidy, rozdelenie aerodisperzoidnej inhalácie, inhalátory, 

účinky inhalácie, dávkovanie. 

b/ plynové (pneumatické) inhalácie, 

c/ indikácie a kontraindikácie inhalačnej liečby. 

- Masáž: 

a/ ručná masáž (klasická masáž, masáž vnútorných orgánov,  športová masáž), 

b/ prístrojová masáž, 

c/ masáž prúdom vody. 

- Svetloliečba -  optické spektrum (účinky optického žiarenia), infračervené žiarenie, 

laseroterapia, ultrafialové žiarenie,  liečba polarizovaným svetlom, denné svetlo 

(helioterapia, liečba modrým svetlom). 

- Elektroliečba - základné poznatky (elektrické jednotky, vodiče, nevodiče a polovodiče),  

rozdelenie elektroliečby (prietok prúdu tkanivami a jeho účinky, vedenie jednosmerného 

prúdu tkanivami, vedenie striedavých prúdov tkanivami 

- Galvanoterapia (účinky jednosmerného prúdu, galvanizácia, končatinový galvanický kúpeľ, 

elektroliečebná vaňa, ionoforéza). 



- Impulzoterapia. 

- Diadynamické, zmiešané prúdy (účinky diadynamických prúdov, indikácie a kontraindi-

kácie). 

- Elektroanalgézia. 

- Impulzné prúdy s pozvoľným nástupom. 

- Liečebné využitie impulzných prúdov s pozvoľným nástupom. 

- Funkčná elektrodiagnostika - jednoduchá forma funkčnej elektrodiagnostiky, vývoj a novšie 

hodnotenie zmien dráždivosti,  elektromyografia,  elektroneurografia. 

- Strednofrekvenčné prúdy - interferenčné prúdy, amplitúdovo modulované strednofrekven-

čné prúdy 

- Vysokofrekvenčné fyziologické účinky vysokofrekvenčných prúdov, metódy liečebného 

využitia vysokofrekvenčných prúdov, elektrochirurgia. 

- Magnetoterapia. 

- Liečba zvukom (ultrazvuk, infrazvuk). 

- Zásady bezpečnosti práce pri elektroliečbe. 

- Reflexná masáž -  vznik a vývoj reflexnej masáže, anatomicko-fyziologické podklady 

reflexného pôsobenia,  reflexné prejavy,  technika reflexnej masáže,  indikácie reflexnej 

masáže  kontraindikácie reflexnej masáže, dávkovanie reflexnej masáže, presuny reflexov a 

ich zrušenie. 

- Balneológia -  prírodné liečivé zdroje (liečivé vody, peloidy), liečebné využitie minerálnych 

vôd a peloidov (vonkajšia a  vnútorná balneoterapia, komplexná kúpeľná liečba). 

- Klimatická liečba - klíma a počasie (meteorologické faktory, mechanizmus účinku 

meteorologických faktorov). 

- Liečebné využitie klimatických zmien (indikácie klimatoterapie, rozdelenie klímy, aklimati-

zácia). 

- Meteorosenzitivita a meteorotropizmus. 

- Fyzikálna terapia pri hlavných skupinách chorôb -  fyzikálna terapia srdcovocievnych 

chorôb, fyzikálna terapia pri chorobách dýchacích ústrojov a  v otorinolaryngológii, 

fyzikálna terapia pri chorobách tráviacich ústrojov,  fyzikálna terapia chorôb 

pohybovopodporného systému, fyzikálna terapia úrazov, poškodení chladom a teplom,  

hnisavých ochorení kože a na  prevenciu tromboembolickej choroby, fyzikálna terapia pri 

nervových chorobách a v psychiatrii, fyzikálna terapia pri gynekologických ochoreniach, 

fyzikálna terapia pri chorobách obličiek a močových ciest. 

 

Spoločensky závažné malignity 

prof. MUDr. M. Mego, DrSc., doc. MUDr. J. Mardiak, CSc.,   

prof. MUDr. D. Ondruš, DrSc. 

II. onkologická klinika 

Diagnostika a nechirurgická liečba: 

- Karcinómu prsníka 

- Karcinómu kolorekta 

- Karcinómu žalúdka 

- Malignít urologického traktu 

- Malignít gynekologického traktu 

- Malígneho melanómu 

- Lymfómov 

 

Súdne lekárstvo a medicínske právo v lekárskej praxi 

prof. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH, FIALM  

Ústav súdneho lekárstva 

- Lekárska zodpovednosť. Predpoklady zodpovednosti, príčinná súvislosť medzi pochybením 

lekára a vytvorením následkov u pacienta. Zodpovednosť trestnoprávna, občiansko-právna, 

pracovno-právna. Pojem lekárskej chyby, lekárskeho omylu. Formy zavinenia. Konanie non 

lege artis. Konanie podľa súčasného stavu lekárskej vedy. Chyby v diagnóze a terapii pri 

jednotlivých činnostiach. Zodpovednosť pri tímovej práci. Nutná miera predvídavosti pre 

vznik možných komplikácií. Predpoklady občiansko-právnej zodpovednosti za škodu pri 

poškodení pacienta lekárskym zákrokom. 



- Lekárska dokumentácia. Dokumentácia výkonného praktického lekára a jej náplň, právny 

význam chorobopisu a dekurzných záznamov. Význam dokumentácie pri skúmaní lekárskej 

chyby. Najčastejšie chyby pri vedení dokumentácie. Archivácia konzultácií, odborných 

vyšetrení a odporúčaní. 

- Vražda novorodeného dieťaťa matkou a jej hodnotenie. Predpoklady exkulpácie. Pôrod 

a potrat zo súdnolekárskeho hľadiska. Násilie proti deťom. Týranie. 

- Náhle úmrtie v dospelosti. Symptomológia a objektivizácia. Najčastejšie príčiny smrti. 

Zrovnávanie morfologického korelátu s klinickými prejavmi náhlych príhod.  

- Identifikácia osôb - podľa dokladov, popisu, zubov. Metódy na určovanie veku živého 

a mŕtveho indivídua. Somatické znaky národnosti. 

 

Tropická parazitológia 

doc. RNDr. N. Jalili, CSc., MPH 

Mikrobiologický ústav 

- Úvod  do  lekárskej  parazitológie.  Parazit.  Klasifikácia  medicínsky  dôležitých parazitov 

(živočíšna ríša).  Parazitické  prvoky,  parazitické  červy  -  helminty.  Hostiteľ.  Definitívny    

hostiteľ, medzihostiteľ (prvý, druhý). Vzťah medzi parazitom a hostiteľom. Biologický 

cyklus parazita a jeho morfológia ako základ pre odvodenie a uvažovanie o patogenéze, 

klinických príznakoch, laboratórnej diagnostike, priamom dôkaze parazita rozhodujúcom 

pre diagnózu parazitózy, epidemiológii, liečení, prevencii a likvidácii parazitóz. Tropické 

parazitárne choroby. 

- Sarcomastigophora - Sarcodina - Amoebae. Entamoeba histolytica - amébová dyzentéria,    

Naegleria fowleri - primárna amébová meningoencefalitída, Acanthamoeba castellanii -

granulomatózna amébová encefalitída. 

- Sarcomastigophora - Mastigophora - Flagellata. Leishmania donovani - viscerálna 

leishmanióza, L. tropica  L. major, L. aethiopica - kutánna leishmanióza, L. braziliensis -

mukokutánna leishmanióza. 

- Sarcomastigophora - Mastigophora - Flagellata. Trypanosoma brucei gambiense, T. 

brhodesiense - spavá choroba, Trypanosoma cruzi - Chagasova choroba. Mikroskopické 

demonštrovanie trypanozóm. 

- Apicomplexa - Sporozoa - Coccidia. Sarcocystis suihominis, S. bovihominis - sarkocystóza, 

Isospora belli- izosporóza. 

- Plasmodium vivax, P. ovale - trojdňová benígna malária, Plasmodium malariae - benígna 

štvordňová malária, Plasmodium falciparum - malígna trojdňová malária. 

- Nematodes. Filariae. Wuchereria bancrofti - wuchererióza, Brugya malayi - brugióza, Loa 

loa - loaóza, Onchocerca volvulus - onchocerkóza, Dracunculus medinensis - drakunkulóza. 

- Trematodes. Schistosoma haematobium, S. mansoni, S. japonicum - schistosomózy, 

Fasciolopsis buski - fasciolopsióza, Clonorchis sinensis - klonorchióza, Fasciola hepatica -

 fasciolóza, Paragonimus westermani - paragonimóza. 

- Oportúnne parazitárne choroby. Toxoplazma gondii - toxoplazmóza, Cryptosporidium 

species - kryptosporidióya, Pneumocystis carinii (Huby) - pneumocystóza, Strongyloides 

stercoralis - strongyloidóza a iné. 

 

Úvod do filozofie celostnej medicíny 

MUDr. J. Štvrtina 

Ústav sociálneho lekárstva  a medicínskej etiky 

- Úvod do predmetu, základné pojmy, stručný prehľad histórie. 

- Vybrané aspekty medicíny v starovekom  Egypte, Mezopotámii, Grécku a Rímskej ríši. 

- Vyše štyritisíc ročná tradícia Čínskej medicíny a jej filozofické východiská. 

- Tradícia Čínskej medicíny - základné princípy. 

- Vybrané kapitoly z Indickej filozofie a prieniky s umením lekárskym, Upanišády. 

- Stredovekí myslitelia a ich pohľad na medicínu. 

- Ján Ámos Komenský - Labyrint človeka. 

- Filozofické základy medicíny na našom území v predkresťanskom období. 

- Princípy sympatickej medicíny. 

- Psychosomatická medicína  

- Prehľad súčasnej „alternatívnej“  liečby a „pseudoliečby“ alebo ako nenechať liečiteľa zabiť 



pacienta 

- Podrobnejšie prebratie študentmi zvolenej témy. Alternatívna téma: hudba - prečo sa 

dostala medzi vedy quadrívia a ako súvisí s medicínou. 

 

Úvod do medicínskeho práva 

Mgr. et Mgr. S. Capíková, PhD. 

Ústav sociálneho lekárstva  a medicínskej etiky 

- Úvod do medicínskeho práva, základné pojmy 

- Vyhľadávanie právnych informácií na internete, základná orientácia v právnych predpisoch 

- Správa zdravotníctva (orgány štátnej správy a samosprávy na úseku poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, ich postavenie, právomoci a pôsobnosť) 

- Právne predpoklady výkonu zdravotníckeho povolania, špecializačné štúdium a certifikačná 

príprava 

- Práva a povinnosti osôb při poskytovaní zdravotnej starostlivosti, informovaný súhlas, 

právne aspekty vedenia zdravotnej dokumentácie 

- Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, lekárske tajomstvo, sprístupňovanie informácií zo 

zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov pri výkone zdravotníckeho povolania 

- Zdravotná starostlivosť z hľadiska právneho poriadku SR 

- Práva a povinnosti pacienta 

- Zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krajinách EU 

- Právne aspekty vybraných etických problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti 

- Občianskoprávna a pracovnoprávna zodpovednosť za výkon zdravotníckeho povolania a 

náhrada škody 

- Trestnoprávna zodpovednosť za výkon zdravotníckeho povolania a korupcia pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, disciplinárna pôsobnosť stavovských organizácií. 

 

Úvod do zdravotníckeho manažmentu 

doc. MUDr. V. Ozorovský, CSc. 

Ústav sociálneho lekárstva  a medicínskej etiky 

Manažment, základné pojmy, funkcie,  hodnotové systémy, historický vývoj. Vonkajšie a 

vnútorné prostredie organizácie. Organizačná štruktúra.  Organizačná kultúra (typológia). 

Manažérske procesy. Strategický manažment a plánovanie, poslanie, ciele, úlohy organizácie. 

Funkcie a role manažéra. Štýly vedenia ľudí. Pracovné skupiny, tímová práca a vodcovstvo 

(leadership). Mobbing a diskriminácia na pracovisku, prevencia. Manažérska komunikácia. 

Zdravotnícke zariadenia, špecifické charakteristiky zdravotníckych služieb a ich vplyv na 

manažment, aktuálne výzvy manažmentu zdravotníckych zariadení. Typy a právne formy 

zdravotníckych zariadení. Financovanie zdravotnej starostlivosti. Manažment ľudských 

zdrojov v zdravotníckom zariadení, úlohy, význam, právne predpisy.  Hodnotenie, tímová 

práca a motivácia zamestnancov v zdravotníckom zariadení. Finančné plánovanie a 

rozpočtovanie zdravotníckych zariadení.  Kontrolná činnosť v zdravotníctve (vonkajšia a 

vnútorná kontrola), orgány, úlohy, audit,  právne predpisy. Systém manažérstva kvality, 

modely, význam v zdravotníctve.  Krízové riadenie v zdravotníctve. 

 

Úvod k dejinám medicíny   

Mgr. M. Gogola, PhD. 

Ústav sociálneho lekárstva a medicínskej etiky 

1. Úvod do predmetu. Interpretácia historických prameňov alebo: „Pamäť je prikrátka 

a záznamy sa dajú ľahko zmeniť.“ (G. Orwell)  

2. Praveká medicína očami paleopatológie. Výdobytky/nevýhody neolitickej revolúcie 

3. Papyrus ako základný historický prameň k poznaniu egyptskej medicíny. Najčastejšie i 

nevšedné lekárske postupy. Medicína v Mezopotámii 

4. Tradícia čínskej a indickej medicíny. Minulosť - súčasnosť - budúcnosť. Stredo- 

a juhoamerická medicína do príchodu európskych conquistadorov 

5. Staroveké Grécko - kolíska vedeckej medicíny? Hippokrates a jeho nasledovníci 

6. Staroveký Rím očami lekárskej praxe. Galén a jeho nasledovníci 

7. Xenodóchiá vs. špitály. Byzantský a západoeurópsky systém starostlivosti o pacienta. 



Paralely a rozdiely. Kláštorná medicína. Kresťanstvo ako sociálne náboženstvo 

8. Stredoveká arabská medicína. Islam ako sociálne náboženstvo 

9. Schola Medica Salernitana a Septem artes liberales alebo Prvé európske univerzity a ich 

predchodcovia. Najznámejšie lekárske fakulty vo svete. Lekárska prax - najčastejšie 

i nevšedné lekárske postupy 

10. Renesancia a osvietenstvo nielen v medicíne. Prierez pohľadov na anatómiu človeka od 

najstarších čias po dnešok.  

11. Vedecká medicína 19. storočia. Duša a telo. Ženy a medicína. Slovenské lekárky 

a slovenskí lekári v zahraničí 

12. Otázky a odpovede alebo o čom to celé bolo 

 

Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie 

prof. MUDr. Š. Durdik, PhD., MHA 

Klinika onkologickej chirurgie 

- Súčasný stav onkologickej chirurgie, spoločenská potreba, perspektívy rozvoja 

- Tumory prsníka, význam Sentinelovej diagnostiky 

- Tumory štítnej žľazy, lymfadenektomia 

- Tumory prsníka, D2 lymfadenektomia 

- Tumory kolorekta, operačná liečba, miesto predoperačnej rádioterapie 

- Tumory pancreasu, indikácie proximalnej, distalnej pankreatektomie 

- Tumory pečene, rozdelenie, indikácie operačnej liečby a rádiofrekvenčnej ablacie 

- Maligny melanom, chirurgická liečba, indikácie lymfadenektomie  

 

Výživa v prevencii ochorení 

prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc., MUDr. Z. Štefániková, CSc.,  

MUDr. J. Babjaková, PhD., MPH 

Ústav hygieny  

Výživa - ako faktor ochrany a podpory zdravia 

Základné živiny, význam pre zdravie, hlavné zdroje 

Zdravotne nezávadné a biologicky hodnotné požívatiny, naplnenie OVD 

Hodnotenie výživy a výživového stavu 

Výživa vybraných skupín obyvateľstva  (špecifické požiadavky na výživu detí a mládeže, 

tehotných a dojčiacich žien, starých ľudí, ochranná a liečebná výživa) 

Zásady pre diferencovanú výživu v prevencii neinfekčných chronických ochorení (výživa  

v prevencii a liečbe srdcovo-cievnych, nádorových a iných ochorení) 

Zásady zabezpečovania hygienickej akosti potravinového reťazca, prevencia alimentárnych 

nákaz, intoxikácií z  požívatín  a  zmien  zdravotného  stavu  z  mikrobiálnej  kontaminácie,                  

z cudzorodých chemických látok a radiácie  

Zásady pre zabezpečovanie spoločného stravovania   

Zásady racionálnej výživy  

Alternatívne a netradičné spôsoby výživy, diéty, mýty a fakty vo výžive 

Výchovná a poradenská činnosť vo výžive 

Potravinový kódex - význam, história, medzinárodné aspekty, Slovenský potravinový kódex -

teoretické východiská a prax  

Stravovanie v zdravotníckych zariadeniach, princíp diétneho systému 

 

Základné operačné postupy v oftalmológii (chirurgia očnice, pomocných orgánov a oč-

nej gule) 

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc, FEBO, MUDr. Jela Valášková 

Klinika oftalmológie 

Základy chirurgie v oftalmológii, základné chirurgické postupy riešenia ochorení očnice, 

pomocných orgánov oka - ochorenia mihalníc, plastické operácie na mihalniciach, spojovke, 

operácie predného segmentu oka, operácie zadného segmentu oka, operácie v detskej 

oftalmológii - operácie strabizmu. Princípy predoperačnej a pooperačnej starostlivosti 

o pacientov po operáciách v oblasti oka a očnice. Študenti budú individuálne participovať pri 

simulácii operačných postupov.   

 



Základy fyziologickej a klinickej výživy  

doc. MUDr. K. Babinská, PhD.  

Fyziologický ústav 

- Výživa a jej význam pre zdravie človeka.  

- Živiny - bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerálne látky.  

- Iné nutrične významné zložky potravín. Voda.  

- Hodnotenie stavu a spôsobu výživy.  

- Súčasný spôsob a stav výživy na Slovensku.  

- Výživové odporúčania, odporúčané výživové dávky, potravinová pyramída, potravinové 

tabuľky.  

- Základy anatómie a fyziológie GIT - trávenie a vstrebávanie nutrientov. Metabolizmus.  

- Regulácia príjmu potravy.  

- Výživa vo vekových obdobiach života človeka.  

- Výživa v prevencii a liečbe vybraných ochorení - obezita, kardiovaskulárne choroby, 

nádorové choroby, osteoporóza, choroby žalúdka, pečene a žlčníka, diabetes mellitus, 

hnačka, zápcha.  

- Potravinové alergie. Mentálna anorexia a bulímia.  

- Alternatívne a pseudovedecké smery vo výžive.  

- Lekár a nutričná výchova.  

- Základy dietetiky.  

 

Základy klinickej kardiológie 

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. 

Kardiologická klinika 

PVP   je založený na  nekonvenčnom spôsobe výučby,  ktorého podstatou  je  prezentácia  

pacienta a zistení na základe klinického vyšetrenia  (analýza anamnézy,   nálezov 

z fyzikálneho vyšetrenia, EKG) a dostupných zobrazovacích vyšetrení, konštrukcia 

pracovného diagnostického záveru, návrhu  doplnkových vyšetrení, ich interpretácie  a  

liečby.  V súčasnej dobe lekár, kardiológ nerobí osobne všetky, najmä špecializované 

vyšetrenia. Robí však sumarizáciu výsledkov, ich  analýzu a primárny záver. Ide  o zložitý 

proces , ktorého cieľom je racionálne indikovať diagnostické  pomocné vyšetrenia, definovať  

priority a liečebné ciele.  

Medik by mal možnosť priamo sa zúčastniť hodnotenia výsledkov konkrétneho pacienta 

a mal by sa pod vedením skúseného kardiológa pokúsiť o „konštrukciu“  pracovnej diagnózy 

a návrh všeobecnej roviny terapeutického riešenia s tým, že  dokáže rozhodnutia podporiť 

prijateľnými  argumentami. Takáto výučba by zdokonalia schopnosti študentov v oblasti 

procesov rozhodovania o diagnostickom a liečebnom postupe.   

Formát výuky je kombinácia prednášky a demonštrácie reálnych pacientskych prípadov.  

Základné tematické okruhy:  

Stabilná angina pectoris. Potrebuje tento pacient koronárnu angiografiu ? 

Akútne koronárne syndrómy prednemocničný a nemocničný manažment   

Akútna dýchavica - diferenciálna diagnostika  a princípy liečby.  

Má pacient artériovú hypertenziu?  Čo ďalej?  

Chronické srdcové zlyhávanie syndromólogia, etiológia, princípy liečby.   

Dominantný príznak palpitácie. Čo ďalej? 

Dominantný príznak synkopa. Je kardiálna? Čo ďalej?  

Dysfunkcie aortálnej chlopne. 

Dysfunkcie mitrálnej chlopne.   

Aký je optimálny manažment pacienta s fibriláciou predsiení? 

Pľúcna hypertenzia - nepodstatný príznak alebo vážna choroba?  Diferenciálna diagnostika.  

Kardiomyopatie - od morfológie k podstate.  

 

Základy komunikácie v medicíne  

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH 

Psychiatrická klinika 

Základné princípy komunikácie v medicíne, rozhovor lekár-pacient a jeho analýza. Evalvácia 

a devalvácia vo vzťahu lekár-pacient. Špecifiká komunikácie s pacientom v jednotlivých for-



mách zdravotnej starostlivosti, komunikácia vo vzťahu k veku, liečbe, prognóze ochorenia, 

telesnému, zmyslovému a mentálnemu postihnutiu. Komunikácia s podpornými osobami. 

Koncept nenásilnej komunikácie. Manipulatívne techniky v sociálnych interakciách. Kon-

flikty a ich riešenie. Syndróm vyhorenia, mobbing a ich prevencia. 

 

Zobrazovacie metódy v medicíne  

doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.; PhDr. Michal Trnka, PhD.; RNDr. Ján 

Pánik, PhD. 
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny  

Fyzikálne princípy žiarenia, dozimetria žiarenia, detekcia žiarenia, ochrana pred ionizujúcim 

žiarením, bezpečnostné predpisy.  

Metódy zobrazenia prostredníctvom röntgenového žiarenia - zdroje a vlastnosti žiarenia, 

interakcia röntgenového žiarenia s látkou, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, skiagrafia, 

skiaskopia, digitálna rádiografia, výpočtová tomografia, artefakty, použitie.  

Zobrazovacie metódy využívajúce rádionuklidy - zdroje a vlastnosti žiarenia, interakcia 

žiarenia s látkou a jeho detekcia, príprava rádionuklidov, značkovanie, tvorba obrazov a 

zobrazovacie systémy, pozitrónová emisná tomografia, jednofotónová emisná výpočtová 

tomografia, artefakty, použitie. 

Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie - fyzikálne princípy jadrovej magnetickej 

rezonancie, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, artefakty, použitie.  

Ultrazvukové zobrazovacie metódy - zdroje a vlastnosti ultrazvuku, interakcia s látkou, 

detekcia ultrazvuku, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, sondy, módy, artefakty, 

Dopplerov jav, dopplerovské systémy, použitie.  

Optické a optoelektrické diagnostické metódy - fyzikálne princípy metód, odraz a lom svetla,  

zdroje a vlastnosti svetla, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, svetelná a elektrónová 

mikroskopia, mikroskopia atomárnych síl, optická koherentná tomografia, endoskopia, 

artefakty, použitie. 

Termometria a termografia - infračervené žiarenie, fyzikálne princípy, vlastnosti a zdroje, 

tekuté kryštály, tvorba obrazov a zobrazovacie systémy, artefakty, použitie.   

 


