
 

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY  

študijný program zubné lekárstvo 
 

  

Pokročilé technológie v ortodoncii  

doc. MUDr. A. Thurzo, PhD., MPH, MHA   

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie    

Nadobudnutie poznatkov a zručností v modernej diagnostike s využitím technológií CBCT a povrchových 

skenerov. Vytváranie a analýzy 3D skenov tváre, intraorálnych skenov a 3D skenov zubných modelov. 

Schopnosť 3D kefalometrickej analýzy a segmentácie CBCT a analýzy a simulácií intraorálnych skenov. 

Fúzia 3D objektov - segmentovaného CBCT a 3D modelu zubov s 3D skenom tváre a virtuálne simulácie 

predikcie reakcií mäkkých tkanív na operačný zákrok. 3D tlač segmentovaných modelov a ich simulovaných 

štádií. Vytvorenie skenu tváre a jeho analýza. Schopnosť práce v programe Blender.  

Právne a forenzné aspekty pri poskytovaní zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti 

doc. MUDr. A. Thurzo, PhD., MPH, MHA   

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie  

Nadobudnutie nových poznatkov a právneho povedomia z pohľadu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Najčastejšie chyby poskytovateľov zubnej starostlivosti vo vzťahu k pacientom a vo vzťahu k úradom. 

Rozdiel medzi konzultantom Úradu pre dohľad a súdnym znalcom. Podoby spolupráce a lege artis postup vo 

vzťahu k pacientovi, znalcovi a ÚpDZS. 

Základné princípy chirurgických výkonov v plastickej chirurgii 

doc. MUDr. J. Fedeleš, CSc., MUDr. D. Palenčár, PhD. 

Klinika plastickej chirurgie   

Základy plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, riešenie stratových poranení, vývojové chyby a rekonštrukcie  

v oblasti tváre.   

Základy fyziologickej a klinickej výživy 

doc. MUDr. K. Babinská, PhD., MSc. 

Fyziologický ústav   

Výživa ako súčasť zdravého životného štýlu. Živiny a ich zdroje a funkcie. Iné nutrične významné zložky 

potravín a ich vplyv na organizmus. Voda. Súčasná výživová situácia - výživové odporúčania, odporúčané 

výživové dávky, potravinová pyramída. Potravinové tabuľky. Trávenie živín v GIT. Metabolizmus. 

Regulácia príjmu potravy. Výživa vo vekových obdobiach života človeka. Výživa v prevencii a liečbe 

ochorení - obezita, kardiovaskulárne choroby, nádorové choroby, osteoporóza, diabetes mellitus, choroby 

tráviaceho systému. Výživa a ústne zdravie. Potravinové alergie. Mentálna anorexia a bulímia. Dietetika - 

význam dietoterapie, diétny systém, charakteristika diét. Alternatívne a pseudovedecké smery vo výžive. 

 


