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ÚSTAV ANATÓMIE / INSTITUTE OF ANATOMY 
* nedodané/ undelivered 
 
ÚSTAV FYZIOLÓGIE / DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY 
 
Názov témy / Topic:  
Neinvazívne hodnotenie funkcie endotelu u detí a adolescentov s 
obezitou / Noninvasive assessment of endothelial function in obese 
children and adolescents 
Školitelia / Tutors: Doc. MUDr. Michal Javorka, PhD., Ing. Zuzana 
Turianiková, PhD. Požadovaný minimálny ročník štúdia / Required 
academic year: 3. / 3rd 
 
Názov témy / Topic:  
Baroreflexná senzitivita - vzťah k tuhosti artérií u obéznych detí a 
adolescentov / Baroreflex sensitivity and its relation to arterial 
stiffness in obese children and adolescents 
Školitelia / Tutors: Doc. MUDr. Michal Javorka, PhD., Ing. Barbora 
Czippelová, PhD. Požadovaný minimálny ročník štúdia / Required 
academic year: 3. / 3rd 
 
Názov témy / Topic:  
Analýza vydychovaného oxidu dusnatého vo fyziologickom výskume 
(Analysis of exhaled nitric oxide in the physiological research) 
Školitelia /Tutors: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD., doc. MUDr. 
Ingrid Tonhajzerová, PhD., Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia / Required academic year: 5./ 5th 
 
Názov témy / Topic:  
Hodnotenie markerov akútneho poškodenia pľúc v experimente 
(Evaluation of markers of acute lung injury in experiment) 
Školitelia /Tutors: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD., Mgr. Petra 
Košútová 
Požadovaný minimálny ročník štúdia  / Required academic year: 2./2nd 
 
Názov témy / Topic:  
Vplyv emočného stresu na variabilitu frekvencie srdca.(Effect of 
emotional stress on the heart rate variability) 
Školitelia/Tutors: MUDr. Michal Mešťaník, Doc. MUDr. Ingrid 
Tonhajzerová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia / Required academic year: 2. / 
2nd 
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ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE / INSTITUTE OF HISTOLOGY AND 
EMBRYOLOGY 
 
Názov témy / Topic:  
Štúdium postradiačných zmien v mozgu za experimentálnych podmienok 
(Study of postradiational changes in the brain under experimental 
conditions) 
Školiteľ / Tutor: MVDr. Soňa Bálentová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. ročník / 2nd year 
 
Názov témy / Topic: 
Morfológia periférneho nervu pri diabetes mellitus 
(The morphology of the peripheral nerv in diabetes mellitus) 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Eva Ochodnická, CSc. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. ročník / 2nd year 

 
Názov témy / Topic:  
Sledovanie degeneratívnych zmien na myelinizovaných nervových 
vláknach po mechanickom poškodení nervu 
(Observacion of degenerated changes in the myelinated nerve fibres 
after nerve injury) 
Školiteľ / Tutor: MUDr. Elena Fuseková, CSc. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. ročník / 2nd year  
  
Názov témy / Topic: 
Mismatch repair proteíny a carcinóm hrubého čreva 
(Mismatch repair proteins and colon carcinoma) 
Školiteľ / Tutor:  doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. ročník / 2nd year 
 
Názov témy / Topic: 
Vplyv indukovanej hyperhomocysteinemie na kardiovaskulárny systém 
laboratórnych zvierat 
(Effect of induced hyperhomocysteinemia to cardiovascular system of 
laboratory animals) 
Školiteľ / Tutor:  RNDr. Mária Kovalská, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. ročník / 2nd year 
 
 
ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY / INSTITUTE OF MEDICAL BIOPHYSICS 
 
1. Zmeny pokojného dýchania a Aspiračný reflex po interkolikulárnej 
decerebrácii u anestézovaných mačiek. 
školiteľ:. prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 
požadovaný min. ročník:  2. 
Topic:  Changes in quiet breathing and Aspiration reflex after 
midcollicular decerebration in anesthetized cats. 
Tutor. Ján Jakuš, MD, PhD, DSc. 
Required minimum year   2nd 
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2. Aplikácia kodeínu do FTL predĺženej miechy u mačiek a jej vplyv 
na vyvolateľnosť a časovanie reflexu kašľa u mačiek 
školiteľ: RNDr. Michal Šimera, PhD.  
požadovaný min. ročník:  1 
Application of Codeine into FTL of medulla and its effects on an 
appearance and timing of the cough reflex in cats. 
Tutor: RNDr. Michal Šimera,PhD 
Required minimum year  1st   
 
3. Zmeny dýchania a kašľa po inhibícii neurónov v raphe predĺženej 
miechy u mačiek (len v slovenčine)                       
školiteľ: doc.RNDr. Ivan Poliaček, PhD  
požadovaný min. ročník:  3 
 
4. Dozimetrické monitorovanie a nežiaduce  účinky 
elektromagnetických polí zisťované u studentov. 
školiteľ: Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.                                       
požadovaný min. ročník  1 
Dosimetric monitoring and the unwanted effects of electromagnetic 
fields detected in  students. 
Tutor. Mgr.Nadežda Višňovcova, PhD.                            
Required minimum year  1st 
 

5. Kašľový reflex pri chladovej blokáde vagového nervu u mačiek.  
     (len v slovenčine)       
školiteľ: Ing. Marcel Veterník 
požadovaný min. ročník  2 
 
 
ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOCHÉMIE / INSTITUTE OF MEDICAL BIOCHEMISTRY 
 
Názov témy:      
Tvorba reaktívnych foriem kyslíka počas starnutia a pri ischemicko-
reperfúznom poškodení srdca. 
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 
 
Názov témy :      
Génové polymorfizmy ovplyvňujúce funkciu imunitného systému v 
etiopatogenéze sclerosis multiplex. 
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., MUDr. Daniel Čierny 
 
Názov témy / Topic: 
Metabolizmus metanolu a jeho metabolitov neuronálnymi bunkami. / 
Metabolism of methanol and its metabolites by neural cells. 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Radovan Murín, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: I. 
 
Názov témy / Topic: 
Sledovanie patologických zmien v mozgovom tkanive mapovaním difúzie 
pomocou magnetickej rezonancie. 
Školiteľ: Mgr. Michal Bittšanský, PhD. 
 
Názov témy / Topic:  
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Využitie multiparametrických meraní MRI na určenie typu a stupňa 
malignity mozgových nádorov a ich reakcie na terapiu. 
Školiteľ: Mgr. Michal Bittšanský, PhD. 
 
 
ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOLÓGIE / INSTITUTE OF MEDICAL BIOLOGY 
 
Názov témy / Topic:  
Fytochemikálie v prevencii experimentálnej rakoviny prsníka / 
Phytochemicals in the prevention of experiemntal breast cancer 
Školiteľ / Tutor: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., doc. MUDr. Martin 
Péč, PhD. mim.prof. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2 
 
Názov témy / Topic:  
Mladý jačmeň v chemoprevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy 
/ Young barley in the chemoprevention of experimental mammary 
carcinogenesis 
Školiteľ / Tutor: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., doc. MUDr. Martin 
Péč, PhD. mim.prof. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2 
 
 
ÚSTAV MOLEKULOVEJ BIOLÓGIE / DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY 
 
Názov témy / Topic:  
Metylácia vybraných génov pri karcinóme krčka 
maternice./ DNA methylation changes in cervical cancers 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Veronika Holubeková, PhD 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2 
 
Názov témy / Topic:  
miRNA analýza v tkanive placenty/Analysis of miRNA in placental 
tissues. 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Martin Važan, doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2 
 
Názov témy / Topic:  
Detekcia chromozómových aneuploídií z plodovej vody s využitím QF-
PCR/Detection of common chromosomal aneuploidies in amniotic fluid 
using QF-PCR  
Školiteľ / Tutor: Mgr.Tatiana Burjanivová, PhD 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2 
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ÚSTAV FARMAKOLÓGIE / DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY 
 
Názov témy:  
Iónové kanály a alergická astma 
Topic: Ion channels and allergic asthma 
Školiteľ: Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.; Mgr. Michaela Kocmálová 
Tutor: Assoc. Prof. Martina Sutovska, MD., PhD.; Michaela Kocmálová, 
Mgr. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta: tretí  
Required academic year: third 
 
Názov témy:  
Úloha iónových kanálov v kontrakcii/relaxácii humánnej hladkej 
svaloviny močového  mechúra. 
Topic: The role of ion channels in contraction/relaxation of human 
urinary bladder  smooth  muscle 
Školiteľ: Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.; Mgr. Michaela Kocmálová 
Tutor: Asoc. Prof. Martina Sutovska, MD., PhD.; Michaela Kocmálová, 
Mgr. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta: tretí  
Required academic year: third 
 
Názov témy:    
Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích ciest a 
zápalu  počas alergickej astmy 
Topic: Pharmacological modulation of airways defence mechanisms and    
inflammation during allergic asthma 
Školiteľ:Tutor  doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., Mgr. Ivana 
Kazimierová 
Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4 
Required academic year: 4th 
 
Nážov témy:   
Zmeny zápalových parametrov a možnosti ich terapeutického 
ovplyvnenia pri hyperreaktivite   dýchacích ciest. 
Topic:  Inflammatory mediators in airway hyperresponsiveness and 
their therapeutic modulation. 
Školiteľ/Tutor:: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., Mgr. Ivana Medveďová 
Požadovaný minimálny ročník štúdia: štvrtý 
  
 
Názov témy/ Topic:        
Štúdium mukociliárneho transportu / Study of mucociliary transport 
Školiteľ/Tutor: MUDr. Marta Jošková, PhD., doc. RNDr. Soňa Fraňová, 
PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta/ Required academic year: 
4 
 
 



 6 

ÚSTAV MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE 
 
Názov témy / Topic:  
Kontaminácia rúk zdravotníckych pracovníkov a študentov – 
mikrobiologické a epidemiologické aspekty. / Contamination of hands 
in health care workers and students – microbiological and 
epidemiological view. 
Školiteľ / Tutor: MUDr. Jana Kompaníková, PhD.,  
Ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo 
Ukončený 2 ročník štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo 
 
Názov témy / Topic:  
Fyziologická mikroflóra horných dýchacích ciest (Physiological flora 
of the upper respiratory tract). 
Školiteľ / Tutor: MUDr. Neuschlová Martina, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 
3 
 
 
ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE / DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL 
PHYSIOLOGY 

 
Názov témy / Topic: 
Zisťovanie antitusického účinku antagonistov histamínových H3 a H4 
receptorov v modeli u morčiat/ Antitussive effect of H3 and H4 
receptors antagonists in the upper airway cough syndrome animal 
model. 
Školiteľ / Tutor:  
Doc. MUDr. Jana Plevková ,PhD.,  MUDr. Eva Hanusková 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Senzitizácia dýchacích ciest časticami domového prachu (HDM) - nový 
model pre štúdium kašľovej reaktivity/ Sensitization of the airways 
by HDM particles - new model for cough studies in animals. 
Školiteľ / Tutor: 
Doc. MUDr. Jana Plevková,  PhD., MUDr. Tomáš Buday 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
GABA a jej úloha v regulácii kašľového reflexu - periférne a 
centrálne mechanizmy / GABA and its role in the regulation of cogh 
reflex - peripheral and central mechanisms.  
Školiteľ / Tutor: 
Doc. MUDr. Jana Plevková,  PhD.,  MUDr. Tomáš Buday 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Dysfunkcia hlasiviek u subjektov s ochorením horných dýchacích ciest 
a jej korelácia s vybranými parametrami kašľového reflexu/ Vocal 
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cord dysfunction in subjects with upper respiratory tract diseases 
and its correlation with coughing. 
Školiteľ / Tutor: 
Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD., MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Merateľné parametre efektivity výučby s použitím simulačných 
technológií v predmete patofyziológia/ Measurable outcomes of the 
efficacy of simulation based teaching in pathophysiology courses 
Školiteľ / Tutor: 
RNDr. Ferdinand Varga, PhD., Ing. Eva Kvaltýniová, Doc. MUDr. Jana 
Plevková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Neurotrofická regulácia viscerálnych nervov sprostredkujúcich bolesť 
(nociceptorov)/ Neurotrophic regulation of visceral pain-mediating 
nerves (nociceptors). 
Školiteľ / Tutor: 
Doc. MUDr. Marian Kollárik, PhD., MUDr. Eva Hanusková, Prof. MUDr. 
Miloš Tatár, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Nové mechanizmy gastroezofágového refluxu / Novel mechanisms of 
gastroesophageal reflux 
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Juraj Halička, MUDr. Peter Bánovčín, PhD., Doc. MUDr. Marian 
Kollárik, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Analýza štruktúry aferentných nervových zakončení pomocou apotomovej 
mikrosopie/ Analysis of the afferent nerve terminal structures by 
using apotome microscopy. 
Školiteľ / Tutor: 
Doc. MUDr. Marian Kollárik, PhD., MUDr. Michal Hennel 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6.. 
 
Názov témy / Topic: 
Modelovanie alergického zápalu v pažeráku pre štúdium patogenézy 
eozinofilnej ezofagitídy/ Model of allergic inflammation in the 
esophagus for the study of mechanisms of eosinophilic esophagitis. 
Školiteľ / Tutor: 
Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD., Doc. MUDr. Marian Kollárik, 
PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
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Názov témy / Topic: 
24-hodinový monitoring kašľa u ľudí/ 24-hours cough monitoring in 
humans. 
Školiteľ / Tutor: 
Ing. Jozef  Martinek, PhD., prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3.-6. 
 
Názov témy / Topic: 
Ako vnímajú študenti JLFUK hodnotenie ich vedomostí, zručností a 
kompetencií učiteľmi ?(prieskum dotazníkom)/ How medical students at 
JFM CU perceive assessment of their knowledge, skills an competences 
by teachers (reconnoitring by questionnaire)  
Školiteľ -Tutor:  prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 
  
Názov témy / Topic: 
Aké študijné štýly používaju študenti JLFUK v Martine? (prieskum 
dotazníkom) / What learning styles are used by medical students at 
JFM CU in Martin?(reconnoitring by questionnaire) 
Školiteľ-Tutor:  prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 
 
 
ÚSTAV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
1. Riziko dermatitíd ako komplikácie po aplikácii tetovania – 2. 
roč. bakalárskeho štúdia št. program Verejné zdravotníctvo, školiteľ 
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 
 
2. Obsahová analýza názorov na očkovanie v slovenských 
spravodajských internetových diskusných fórach – 2. roč. 
magisterského štúdia št. program Verejné zdravotníctvo, školiteľ 
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 
 
 
RÁDIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA 
* nedodané/ undelivered 
 
 
ÚSTAV KLINICKEJ BIOCHÉMIE / DEPARTMENT OF CLINICAL BIOCHEMISTRY 
* nedodané/ undelivered 
 
 
ÚSTAV PATOLOGICKEJ ANATÓMIE / DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
 
Názov témy / Topic: 
Tzv. wild type gastrointestinálne stromálne tumory GITu 
Wild type gastrointestinal stromal tumors of the GI-tract 
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Veronika Buzalková, prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník / 4th year 
 
Názov témy / Topic: 
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Primárne blastické extranodálne non-Hodgkinove lymfómy v oblasti 
hlavy a krku / Primary blastic extranodal non-Hodgkin lymphomas of 
the head and neck region 
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Jozef Mičák, Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník / 4th year 
 
Názov témy / Topic: 
Biopsia kostnej drene pacientov s nízkorizikovým myelodysplastickým 
syndrómom / Bone marrow biopsy of patients with low risk 
myelodysplastic syndrome 
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Petra Vašeková, prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník / 4th year 
 
Názov témy / Topic: 
Stromálne makrofágy kostnej drene pri myelodysplastickom syndróme 
typu refraktérnej anémie / Bone marrow stromal macrophages in 
refractory anaemia type of myelodysplastic syndrome  
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník / 4th year 
  
Názov témy / Topic: 
Analýza klasických Hodgkinovych lymfómov infiltrujúcich kostnú dreň 
/ Analysis of classical Hodgkin lymphomas involving bone marrow 
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník – téma je rezervovaná / 4th year – topic is reserved  
 
Názov témy / Topic:  
CD30 pozitívne bunky v zápalových léziách kože / CD30 positive cells 
in cutaneous inflammatory lesions 
Školiteľ / Tutor: 
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník / 4th year 
 
 
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA / DEPARTMENT OF GYNECOLOGY AND 
OBSTETRIC 
* nedodané/ undelivered 
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CHIRURGICKÁ KLINIKA JLF UK a UNM Martin /  CLINIC OF SURGERY  
 
Názov témy / Topic: 
Iatrogénne lézie čreva. 
Iatrogenic colonic injury. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Ivana DAŇOVÁ 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Možnosti genetického vyšetrovania pacientov s kolorektálnym 
karcinómom. 
Possibilities of genetic examination of patients with colorectal 
cancer. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Edward HUĽO, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Recidíva nevarikózneho krvácania z horného tráviaceho traktu počas 
hospitalizácie. 
Recurrence of non varicose  bleeding from the upper gastrointestinal 
tract during hospitalization. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr.  Anton MIKOLAJČÍK, PhD., mim. prof. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Vplyv parenterálnej výživy na pooperačnú morbiditu. 
Impact of parenteral nutrition on the post-operative morbidity. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Marek SMOLÁR, PhD., MPH. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Nové možnosti liečby chronických rán. 
New possibilities in treatment of chronic wounds. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Ľubomír STRELKA, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Rozdiel v priebehu akútnej cholecystitídy u diabetika a nediabetika. 
Difference in running of acute cholecystitis in diabetic and non-
diabetic patient. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Ladislav ŠUTIAK, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
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KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE JLF UK a UNM Martin / THORACIC SURGERY 
CLINIC 
 
Názov témy / Topic: 
Chirurgická liečba pľúcnych metastáz. 
Surgical treatment of lung metastasis. 
Školiteľ / Tutor: MUDr. Anton DZIAN, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Dlhodobé prežívanie pacientov po pľúcnej metastazektómii 
kolorektálneho a renocelulárneho karcinómu. 
Therapeutical efficiency of lobectomy versus segmentectomy or wedge 
resection in patients with non small cell lung cancer. 
Školiteľ / Tutor:  Doc. MUDr. Julián HAMŽÍK, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
 
KLINIKA TRANSPLANTAČNEJ A CIEVNEJ CHIRURGIE JLF UK a UNM Martin/ 
CLINIC OF TRANSPLANT AND VASCULAR SURGERY 
 
Názov témy / Topic: 
Liečba inguinálnej hernie a jej komplikácie. 
Groin hernia treatment and its complications. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Michal HOŠALA, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Vplyv  doby trvania Pringleho manévru (dočasný uzáver hilových ciev 
v oblasti hepatoduodenálneho ligamenta)  na pooperačné  komplikácie  
a prežívanie pacientov po resekciách pečene 
Impact of duration of hepatic vascular inflow clamping (Pringle 
maneuver)to postoperative complications and survival after liver 
resection  
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Michal HOŠALA, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
 
NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA JLF UK a UNM Martin / CLINIC OF 
NEUROSURGERY 
 
Názov témy / Topic: 
Dekompresívna kraniektómia u pacientov po úraze mozgu.  
Decompressive craniectomy after brain injury. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Branislav KOLAROVSZKI, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:  4. 
 
Názov témy / Topic: 
Evakuácia chronického subdurálneho hematómu pomocou SEPS. 
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The evacuation of chronic subdural haematoma by means of SEPS.   
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Branislav KOLAROVSZKI, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:  4. 
 
Názov témy / Topic: 
Extrakraniálne komplikácie kraniocerebrálnych poranení. 
Extracranial complications of craniocerebral injury 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Martin BENČO, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:  4. 
 
Názov témy / Topic: 
Incidencia ochorenia priľahlého segmentu pri fusion vs non-fusion 
technikách  ošetrenia degeneratívneho pohybového segmentu krčnej 
chrbtice.  
The incidence of adjacent disc disease in fusion vs non-fusion 
techniques in the surgery of degenerative movement segment of 
cervical spine. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. René OPŠENÁK  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:  4. 
 
Názov témy / Topic: 
Sledovanie génových polymorfizmov mozgových nádorov. 
The analysis of genetic polymorphism of brain tumors. 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Romana RICHTEROVÁ, Mgr. Jana JUREČEKOVÁ, 
PhD.  
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:  3. 
 
 
KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY / DEPARTMENT OF 
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE MEDICINE 
* nedodané/ undelivered 
 
 
KLINIKA DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB DOLNÝ SMOKOVEC/ 
CLINIC OF CHILDREN TB AND RESPIRATORY DISEASES DOLNÝ SMOKOVEC 
 
Názov témy / Topic:  
Možnosti funkčného vyšetrenia pľúc u detí/Possibility of lung 
function tests in children. 
Školiteľ / Tutor: MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4 
 
 
ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÁ KLINIKA 
* nedodané/ undelivered 
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KLINIKA OTORINOLARYNGOLÓGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU / DEPARTMENT OF 
OTORHINOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY 
* nedodané/ undelivered 
 
 
KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE 
* nedodané/ undelivered 
 
 
OČNÁ KLINIKA / DEPARTMENT OF OPHTALMOLOGY 
* nedodané/ undelivered 
 
 
UROLOGICKÁ KLINIKA 
* nedodané/ undelivered 
 
 
DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA 
* nedodané/ undelivered 
 
 
I. INTERNÁ KLINIKA / DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE I 
 
Názov témy/Topic: 
Monitorovanie účinnosti duálnej antiagregačnej liečby u pacientov s 
akútnym koronárnym syndrómom. / Monitoring of dual antiplatelet 
therapy efficacy in patients with acute coronary syndrome. 
Školiteľ/Tutor: 
MUDr. Matej Samoš, Mgr. Lukáš Duraj, Prof. MUDr. Marián Mokáň, 
DrSc., FTCP Edin 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta /Required academic year: 
5 
 
 
KLINIKA INFEKTOLÓGIE A CESTOVNEJ MEDICÍNY / DEPARTMENT OF 
INFECTOLOGY AND TRAVEL MEDICINE 
 
Názov témy/Topic: 
Echinokoková infekcia pečene/Echinococcus infection of the liver 
Školiteľ/Tutor: 
doc. MUDr. K. Šimeková, PhD./MUDr. V. Bartošová 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4 
 
 
INTERNÁ KLINIKA - GASTROENTEROLOGICKÁ / INT. MED. GASTROENTEROLOGY 
DPT. 
* nedodané/ undelivered 
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KLINIKA DETÍ A DORASTU / PEDIATRIC DEPARTMENT 
 
Názov témy/Topic: 
Výskyt IgA deficiencie u detí s autoimunitnými endokrinopatiami. The 
prevalence of IgA deficiency in children with autoimmune 
endocrinopathy.  (4 r.) 
Školiteľ/Tutor: doc. MUDr. Čiljaková Miriam PhD. 
  
Názov témy/Topic: 
Výskyt netyroideálnych orgánovo-špecifických autoprotilátok u detí s 
autoimunitnou tyroiditídou. The prevalence of non-thyroideal organ-
specific autoantibodies in children with autoimmune thyroiditis. 
 (4 r.) 
Školiteľ/Tutor: doc. MUDr. Čiljaková Miriam PhD. 
  
 
KLINIKA HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE / DEPARTMENT OF HAEMATOLOGY 
AND TRANSFUSIOLOGY 
 
Názov témy/Topic: 
Retrospektívna analýza prežívania pacientov s mantle cell 
lymfómom/Retrospective analysis of survival in patients with mantle 
cell lymphoma 
Školiteľ/Tutor: 
MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr.Juraj Sokol 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4. 
 
Názov témy/Topic: 
Doštičkové glykoproteíny pri syndróme lepivých doštičiek/Platelet 
glycoproteins in sticky platelet syndrome 
Školiteľ/Tutor: 
MUDr. Lenka Lisá, PhD., Ing. Ingrid Škorňová 
 
Názov témy/Topic: 
Terapeutická angiogenéza prostredníctvom transplantácie krvotvorných 
kmeňových buniek pri kritickej ischémii dolných končatín – z pohľadu 
hematologa/Therapeutic angiogenesis using haemopoetic stem cell 
transplantation in critical limb ischemia – from the point of view 
of hematologist 
Školiteľ/Tutor: 
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. 
Marián Fedor, jr. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4. 
 
Názov témy/Topic: 
Vzácne ochorenia a Národný register trombofilných stavov/ Rare 
diseases  and National registry of thrombophilia states 
Školiteľ/Tutor: 
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Andrea Mešťaníková 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4. 
 
Názov témy/Topic: 
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Monitorovanie antiagregačnej liečby metódou fosforylácie VASP/ 
Monitoring of antiplatelet therapy by VASP phosphorylation 
measurement 
Školiteľ/Tutor: 
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Marián Fedor, jr. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4. 
 
Názov témy/Topic: 
Zmeny hemostázy počas fyziologickej tehotnosti a v šestonedelí/ 
Changes of hemostasis in normal pregnancy and puerperium 
Školiteľ/Tutor: 
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., Mgr. Lukáš Duraj, MUDr. Lucia 
Stančiaková 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4. 
 
Názov témy/Topic: 
Rekombinantný aktivovaný factor VII (rFVIIa) v off-label 
indikáciách/ Recombinant activated factor VII (rFVIIa) in off-label 
indications 
Školiteľ/Tutor: 
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia/Required academic year: 4.  
 
 
KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE / DEPARTMENT OF 
OCCUPATIONAL MEDICINE AND TOXICOLOGY 
 
Názov témy / Topic: 
Autonómny nervový systém a elektromagnetické polia v pásmach 
mobilných telefónov. / 
Autonomous nerves system and electromagnetic fields in bands of 
mobiles phones. 
Školiteľ / Tutor:  
MUDr. Oto Osina, PhD. 
Minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 3. 
 
Názov témy / Topic: 
Efektivita medikamentóznej liečby ACEI pri profesionálnej chorobe 
z vibrácií. / The efficiency of treatment ACEI on disorders caused 
by vibrations. 
Školiteľ / Tutor:  
MUDr. Oto Osina, PhD. 
Minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 3. 
 
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA / CLINIC OF PSYCHIATRY  
 
Názov témy / Topic:  
Liečba ADHD metylfenidátom / The use of methylphenidate in the 
treatment of ADHD 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. PhDr. Igor Hrtánek,  doc. MUDr. Igor 
Ondrejka, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 5 
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Názov témy / Topic:  
Liečba atomoxetínom a kardiovaskulárne parametre u detí a 
adolescentov s ADHD/Atomoxetine treatment and cardiovascular 
parameters among children and adolescents with ADHD 
Školiteľ / Tutor:  MUDr. Eva Šnircová, doc. MUDr. Igor Ondrejka, 
PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 5 
 
KLINIKA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE / CLINIC OF PNEUMOLOGY AND 
PHTISIOLOGY  
* nedodané/ undelivered 
 
 
NEONATOLOGICKÁ KLINIKA / DEPARTMENT OF NEONATOLOGY 
* nedodané/ undelivered 
 
 
NEUROLOGICKÁ KLINIKA / DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
 
1. Epidemiológia NCMP v regióne Turiec 
Požadovaný ročník štúdia študenta: 3.-5. 
Školiteľ : MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. 
 
 
2. Lipidový profil a poruchy diencefala u pacientov so sklérozou 
multiplex / Lipid profile and diencephalic dysfunction in multiple 
sclerosis patients 
 
3. Včasný a neskorý začiatok roztrúsenej sklerózy - klinické, 
rádiologické a likvorologické porovnania - retrospektívna analýza / 
Early onset and late multiple sclerosis - clinical, magnetic 
resonance and cerebroispinal fluid comparisions ( a retrospective 
study) 
 
4. Možnosti liečby agresívnych a fulminantných foriem sklerózy 
multiplex / Treatment options of aggresive and fulminant forms of 
sclerosis multiplex 
 
5. Vzťah obezity a inflamačných ochorení CNS / The relationship of 
obesity and inflammatory disorders of the CNC 
Školiteľ : MUDr. Ema Kantorová, PhD. 
Požadovaný ročník štúdia študenta: 3.-5. 
 
6. Názov témy / Topic: 
Analýza nemotorických prejavov u pacientov s hlbokou mozgovou 
stimuláciou / (Analysis of non.motoric symptoms after deep brain 
stimulation) 
Školiteľ / Tutor: 
MUDr. Štefan Sivák, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 4. ročník - téma je rezervovaná / 4th year - topic is reserved 
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ÚSTAV OŠETROVATEĽSTVA / INSTITUTE OF NURSING 
 
Názov témy / Topic:  
Kvalita života seniorov v procese zdravého starnutia (The quality of 
life of elderly in the process of healthy aging) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:2. 
 
Názov témy / Topic:  
Dôstojnosť pacienta (Patient´s dignity) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Juraj Čáp, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Klinické zručnosti študentov ošetrovateľstva z pohľadu študentov 
a mentorov (Clinical skills of nursing students from students' and 
mentors' perspectives) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Bolesť ako ošetrovateľský problém u zomierajúceho pacienta (Pain as 
nursing problem in dying patient) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Radka Kurucová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Hodnotenie sociálnej opory u pacientov s onkologickým ochorením 
(Assessment of social support in patients with cancer) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Radka Kurucová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic:  
Spirituálne potreby pacientov (Spiritual needs of patients) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Ivan Farský, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 1. 
 
Názov témy / Topic:  
Využitie moderných technológii vo výučbe z pohľadu študentov ( The 
use of modern technology in teaching from the perspective of 
students) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Ivan Farský, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 1. 
 
Názov témy/ Topic:  
Výživa u pacientov s demenciou (Nutrition of patients with dementia) 
Školiteľ/ Tutor: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 
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Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta/Required academic year: 
2. 
 
Názov témy / Topic:  
Bolesť ako ošetrovateľský problém vo vzdelávaní sestier (Pain as 
nursing problem in education of nurses) 
Školiteľ / Tutor: PhDr. Jana Nemcová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year:3. 
 
Názov témy / Topic:  
Psychosociálne problémy pacientov s ulcus cruris (Psychosocial 
problems of patients with ulcus cruris) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Michaela Miertová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Meranie a hodnotenie bolesti v klinickej praxi (Measurement and 
evaluation of pain in clinical practice) 
Školiteľ / Tutor: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po implantácii 
kardiostimulátora (Nursing care of patient  after pacemaker 
implantation) 
Školiteľ / Tutor: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
 
ÚSTAV PÔRODNEJ ASISTENCIE / INSTITUTE OF MIDWIFERY 
 
Názov témy / Topic: 
Vybrané problémy u tehotných s gestačným diabetes mellitus (Selected 
problems in pregnant women with gestational diabetes mellitus). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Erika Maskálová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 3. 
 
Názov témy / Topic:  
Stresová inkontinencia u tehotných (Stress incontinence in pregnant 
women). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Erika Maskálová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic: 
Dojčenie a bolesť (Breastfeeding and pain). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Eva Urbanová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 1., 2., 3. PA 
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Názov témy / Topic:   
Špecifiká potreby výživy a príjmu tekutín počas pôrodu (The need of 
nutrition and fluid intake specifics during labor). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Eva Urbanová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 1., 2., 3. PA 
 
Názov témy / Topic:   
Podporná osoba počas pôrodu - očakávania rodičky (Support person 
during labor - the expectations of mother). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Eva Urbanová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 1., 2., 3. PA 
 
Názov témy / Topic:  
Pripútanie dieťaťa po pôrode a v nasledujúcom období (bonding) 
(Attachment of the child after birth and beyond (bonding)). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Starostlivosť o plodnosť ženy - Creightonský model (Caring for women 
fertility - Creighton model). 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Self assesment zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k vedomostiam a 
návykom v hygiene rúk (Self assesment of health workers in relation 
to knowledge and habits in hand hygiene) 
Školiteľ / Tutor: PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Sledovanie dodržiavania zásad hygieny rúk v klinickej praxi 
(Monitoring compliance with the principles of hand hygiene in 
clinical practice) 
Školiteľ / Tutor: PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Záťaž a jej zdroje v práci pôrodnej asistentky (Workload and its 
resources in the work of midwives) 
Školiteľ / Tutor: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Empatia v práci zdravotníka (Empathy in work of health care 
professional) 
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Školiteľ / Tutor: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic 
year: 2. 
 
Názov témy / Topic:  
Životný štýl počas tehotenstva = výskyt obezity? (Lifestyle during 
pregnancy = occurrence of obesity?) 
Školiteľ / Tutor: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 
2. 
 
Názov témy / Topic:  
Nutričné nedostatky u školskej mládeže v SR (Nutritional deficiences 
in schoolchildren in Slovakia) 
Školiteľ / Tutor: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 
2. 


