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Meno školiteľa Názov práce 
PhDr. Zuzana 

Bárdyová, PhD. 

Biodozimetria  
Multifázická CT angiografia a detekcia iCMP 
Nefarmakologická liečba srdcových arytmií pomocou katétrovej ablácie 
Úloha CT angiografie pri hodnotení ischémie dolných končatín 
Využitie MRI a CT na klinickú diagnostiku demencie 

doc. PharmDr. 
Pavol Beňo, CSc. 

Kliešťová encefalitída a jej laboratórna diagnostika 
Toxoplazmóza a jej laboratórna diagnostika 
Laboratórna diagnostika komunitnej pneumónie 
Lymská borelióza a jej laboratórna diagnostika 
Metódy stanovenia alkoholu v zdravotníctve a toxikológii 
Voľná téma (dohodou) 

Doc. Ing. 
Stanislava 

Blažíčková, PhD. 
MPH 

Voľná téma (dohodou) 

prof. RNDr. 
Vladimír Bošák, 

CSc. 

Genetické choroby – Téma z danej problematiky sa upresní po vzájomnej dohode / 8 
študentov 
Vyšetrovacie metódy v genetike – Téma z danej problematiky sa upresní po vzájomnej 
dohode / 8 študentov 
Autoimunitné choroby – Téma z danej problematiky sa upresní po vzájomnej dohode / 8 
študentov 
Vyšetrovacie metódy v imunológii – Téma z danej problematiky sa upresní po vzájomnej 
dohode / 8 študentov 

RNDr. Mgr. 
Jaroslava Brňová, 

PhD. 

Laboratórna diagnostika respiračných vírusov 
Laboratórna diagnostika VRE 
Laboratórne metódy molekulárnej epidemiológie 
Rýchle identifikačné testy v mikrobiológii 
ESKAPE baktérie - mechanizmy rezistencie a laboratórna diagnostika 

doc. RNDr. 
Martina 

Horváthová, 
PhD.MPH 

Radiačná záťaž detskej populácie špecifikovaná podľa veľkosti detí 
Radiačná záťaž pacientov pri SPECT/CT 
 Radiačná záťaž pacientov pri PET/CT 
Zobrazovacie metódy v mamodiagnostike – Téma z danej problematiky sa upresní po 
vzájomnej dohode / 2 študenti 

 Štandardné diagnostické postupy v rádiológii v medzinárodnom kontexte – Téma z danej 
problematiky sa upresní po vzájomnej dohode / 2 študenti 

MUDr. Rastislav 
Husťak 

Touch imprint technika and jej prínos v diagnostike tumorov hepatobiliárnej oblasti 

Spracovanie cytologických a histologických vzoriek z pankreatobiliárnej oblasti pri 

diagnostických 

Úloha zonulínu v autoimunitných a zápalových ochoreniach 
Laboratórna diagnostika ochorení pankreasu (akútna a chronická pankreatitída, IgG4 

choroba a nádory) 

Achalazia jej diagnostika a možnosti liečby 
Laboratórna diagnostika chronickej pankreatitídy 
Hereditárny polypózne syndrómy 
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Hereditárna pankreatitída 
Nozokomiálne infekcie  v gastroenterológii 
 Optimalizácia radiačnej expozície na gastroenterologických pracoviskách 

MVDr. Alžbeta 
Kaiglová, PhD. 

Laboratórna diagnostika mykoplazmových a ureaplazmových infekcií 
Možnosti laboratórnej diagnostiky invazívnych pneumokokových ochorení 
Kliešťami prenášané ochorenia bakteriálneho pôvodu a ich laboratórna diagnostika 
Nástroje na laboratórnu detekciu schistozomózy 
Laboratórna detekcia vírusu SARS Cov 2, spôsobujúceho COVID 19 

RNDr. Soňa 
Kucharíková, PhD. 

Molekulárne metódy používané pri identifikácii ľudských patogénov  
Diagnostika duálnych biofilmov Candida albicans – Staphylococcus epidermidis 
Diagnostické postupy používané pri identifikácii Candida auris 
Biofilm-asociované infekcie vyvolané patogénnou kvasinkou Candida glabrata a ich 
diagnostika 
Tvorba biofilmu patogénnou kvasinkou Candida albicans a ich detailná diagnostika 

Mgr. Kamila 
Melnikov, PhD. 

Biochemické vyšetrenie funkcie pečene 
Význam a laboratórna diagnostika rodu Serratia 
Laboratórna diagnostika Clostridium tetani 
Laboratórna diagnostika akútnej cystitídy 
Laboratórna diagnostika hemofilových 
Laboratórna diagnostika hyperlipidémie 
Laboratórna diagnostika diftérie 

Mgr. Janka 
Prnová, PhD.  

Laboratórne parametre sledované pri diagnostike vybraných nozokomiálnych nákaz 
Rýchle diagnostické metódy používané pri detekcii MDR kmeňov 

Mgr. Lenka 
Reizigová, PhD. 

Voľná téma (dohodou) 

prof. RNDr. 
František 

Ondriska, PhD. 

Echinokokóza cystická (Echinococcus granulosus) a alveolárna (E. multilocularis) a 
metódy laboratórnej diagnostiky 
Laboratórna diagnostika larválnej toxokarózy 
Parazitárne infekcie mozgu a možnosti laboratórnej diagnostiky 

RNDr. Vojtech 
Boldiš, PhD. 

Schistosoma spp. a schistozomózy, laboratórna diagnostika 
Enterobióza a súčasné možnosti laboratórnej diagnostiky 
Askarióza a trichurióza, závažné helmintózy zažívacieho systému a ich laboratórna 
diagnostika 
Kryptosporidióza a možnosti laboratórnej diagnostiky   

prof. RNDr. Ján 
Vojtaššák, CSc. 

Možnosti génovej terapie Cystickej fibrózy 
Genetika rakoviny kože a metódy jej laboratórnej diagnostiky 
Rakovina pľúc a metódy jej laboratórnej diagnostiky 
Genetika rakoviny hrubého čreva a metódy jej laboratórnej diagnostiky 
Genetika karcinómu prsníka a vaječníkov, metódy jeho laboratórnej diagnostiky 

Mgr. Darina 
Budošová 

Hodnotenie bakteriálnej kontaminácie ochranných olovených RTG pomôcok používaných 
na pracoviskách intervenčnej rádiológie 
Úloha zobrazovacích metód v diagnostike chronickej rekurentnej multifokálnej 
osteomyelitídy 

 Detekcia zápalu metódami nukleárnej medicíny 

Mgr. Katarína 
Pinčáková 

Laboratórna diagnostika porúch trombocytov 
Laboratórna diagnostika mnohopočetného myelómu 

 Laboratórna detekcia antierytrocytových protilátok a ich význam v transfuziológii 

Ing. Viktória 
Mikulášková 

Diagnostika potravinových alergií a histamínovej intolerancie 
Laboratórna diagnostika funkčnosti obličiek u pacientov s diabetes mellitus typu 2 
Príčiny vzniku a diagnostika celiakálnej sprue 

 


