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Meno školiteľa Názov práce 
 

PhDr. Zuzana Bárdyová, 
PhD.,MPH 

Muskuloskeletálna rádiológia 
Porovnanie efektívnej dávky obdržanej pri jednotlivých rádiologických vyšetreniach 
Skríning karcinómu pľúc výpočtovou tomografiou z pohľadu radiačnej ochrany 
CT koronarografia a stratégia nízkych dávok 
Funkčné vyšetrenie srdca pomocou výpočtovej tomografie 

doc. PharmDr. Pavol 
Beňo, CSc. 

Metódy stanovenia alkoholu v zdravotníctve a toxikológii 
Laboratórna diagnostika komunitnej pneumónie 
Voľná téma (dohodou) 

Doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD., MPH 

Detekcia bunkovej imunity pri vírusových infekciách 
Možnosti detekcie protilátok proti SARS Cov-2 
Úloha autoprotilátok pri neurodegeneratívnych ochoreniach 
Detekcia histamínu 
Multiplexová analýza pri laboratórnej diagnostike alergií 
Využitie POCT v klinickej biochémii 
Výskyt autoprotilátok u RA 

prof. RNDr. Vladimír 
Bošák, CSc. 

Laboratórne metódy v imunológii (dohodou) 
Autoimunitné choroby (dohodou) 
Genetické choroby (dohodou) 
Laboratórne metódy v lekárskej genetike (dohodou) 

RNDr. Mgr. Jaroslava 
Brňová, PhD. 

Laboratórne metódy molekulárnej epidemiológie 
Laboratórna diagnostika VRE 
Rýchle identifikačné testy v mikrobiológii 

Mgr. Martina Havriško, 
PhD. 

Vznik rezistencie na dezinfekčné látky u vybraných izolátov baktérií 
Rezistencia na dezinfekčné látky používané v zdravotníckych zariadeniach 
Schopnosť produkcie biofilmu u baktérií rodu Pseudomonas 
Biofilm produkujúce baktérie z čelade Enterobacteriaceae 
Porovnanie schopnosti produkcie biofilmu u gramnegatívnych a grampozitívnych 
baktérií 

doc. RNDr. Martina 
Horváthová, PhD.,MPH 

Štandardné diagnostické postupy v rádiológii v medzinárodnom kontexte (dohodou) 
Zobrazovacie metódy v mamodiagnostike (dohodou) 
Radiačná záťaž pacientov pri SPECT/CT 

 Radiačná záťaž pacientov pri PET/CT 

MUDr. Rastislav Husťak 

Hereditárna pankreatitída 

Spracovanie cytologických a histologických vzoriek z pankreatobiliárnej oblasti pri 

diagnostických endoskopických procedúrach 

Optimalizácia radiačnej expozície na gastroenterologických pracoviskách 
Nozokomiálne infekcie po biliopankreatických endoskopických procedúrach, ich 

diagnostika a prevencia 

Kalprotektín, starý márker s novým využitím v diagnostike zápalového syndrómu 
Hereditárny a familiarny kolorektálny karcinóm (genetika a epigenitika) 
Faktory virulencie Helicobacter pylori a jeho diagnostika 
Chronická pankreatitída, jej diagnostika a úzkalia diagnostických testov 
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MVDr. Alžbeta Kaiglová, 
PhD. 

Možnosti využitia modelového organizmu Caenorhabditis elegans v biomedicínskom 
výskume 
Laboratórna diagnostika infekcií spôsobených baktériou Clostridium difficile 
Využitie aplikácií systému CRISPR-Cas pri diagnostike infekčných chorôb 
Infekcie močového traktu spôsobené druhmi rodu Klebsiella a ich laboratórna 
diagnostika 
Možnosti laboratórnej diagnostiky chlamýdiových infekcií 

Prof. RNDr. Marie 
Korabečná, PhD. 

Princípy tvorby vakcín a spôsoby jej testovania 
MikroRNA a jej diagnostický potenciál v hematológii 
MikroRNA a jej diagnostický potenciál v nefrológii 
Voľne cirkulujúca DNA a jej vyšetrenie v prenatálnej diagnostike 
Voľne cirkulujúca DNA a jej vyšetrenie v onkológii 

RNDr. Soňa 
Kucharíková, PhD. 

Molekulárne metódy používané pri identifikácii mikroorganizmov v klinickej praxi. 
Laboratórna diagnostika dermatofytov. 
Diagnostické postupy používané pri identifikácii vláknitých húb. 
Laboratórna diagnostika multirezistentnej kvasinky Candida auris. 
Diagnostika patogénnej kvasinky Candida albicans v klinických laboratóriách. 

Mgr. Kamila Melnikov, 
PhD. 

Laboratórna diagnostika baktérií komplexu Burkholderia cepacia 
Laboratórna diagnostika pseudomembranóznej enterokolitídy 
Využitie hmotnostnej spektrometrie v klinickej praxi a medicínskom výskume 
Laboratórna diagnostika Streptococcus pneumoniae 
Laboratórna diagnostika hemofilových infekcií 

Mgr. Janka Prnová, PhD.  
Infekcie asociované s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s etiológiou COVID-19 

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

prof. RNDr. František 
Ondriska, PhD. 
RNDr. Vojtech Boldiš, 
PhD. 

Parazitárne infekcie oka a metódy diagnostiky 
Parazitárne infekcie mozgu a možnosti laboratórnej diagnostiky 
Medicínsky významné pečeňové motolice (Fasciola hepatica, Clonorchis spp., 
Opisthorchis spp., Paragonimus spp., Dicrocoelium dendriticum) a ich diagnostika v 
klinických laboratóriách 

Onchocerca volvulus, Loa loa, Wuchereria bancrofti, Brugia spp. povodcovia 
cestovných filarióz a možnosti ich laboratórnej diagnostiky 

prof. RNDr. Ján 
Vojtaššák, CSc. 

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

Mgr. Radka Dinušová 
Distribúcia génov rezistencie na biocídy u baktérií 
Biomarkery pri včasnej diagnostike karcinómu prsníka 

Ing. Viktória 
Mikulášková 

Vyšetrenie kardiálnych biomarkerov s využitím POCT metód 
Význam stanovenia prokalcitonínu u pacientov s COVID-19 

 

ĎALŠIE TÉMY NA ZÁKLADE DOHODY SO ŠKOLITEĽOM / INTERNÝM, EXTERNÝM/ 

 


