
Témy na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte 

      SZU v Bratislave - akademický rok 2022/2023 

 

Študijný program: vnútorné choroby 

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB 

1. Portálna hypertenzia — porovnanie efektu rôznych metód endoskopickej hemostázy 

pri krvácaní z pažerákových varixov 
Portal hypertension — the comparison of different endoscopic hemostatic methods in 

varceal bleeding 
Školiteľ: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ — konzultant: MUDr. Daniel Malík, PhD., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.  

Forma štúdia: externá 

 

2. Kolorektálny karcinóm — prognostický význam mikrosatelitovej a chromozomálnej 

instability v adenómoch kolorekta 
Colorectal carcinoma — prognostic significance of microsatelite and chromosomal 

instability in colorectal adenoma 
Školiteľ: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc. 

Školiteľ — konzultant: doc. MUDr. Peter Celec, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

3. Chronická pankreatitída — význam genetických onkomarkerov u pancreas divisum 

Chronic pancreatitis — significance of genetic oncomarkers in pancreas divisum 

Školiteľ: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ - konzultant: doc. MUDr. Peter Celec, PhD., MUDr. Daniel Malík, PhD.  

Forma štúdia: externá 

 

4. Pasívne fajčenie ako negatívny prediktívny faktor pri Crohnovej chorobe  
Passive smoking as a negative predictive factor in Crohn 's disease 
Školiteľ: prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH 

Školiteľ — konzultant: MUDr. Tatiana Novotná, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

 



1. Interná klinika LF SZU a UNB 

1. Využitie strain echokardiografie u internistických pacientov 
Use of strain echocardiography in internistic patients 

Školiteľ: doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

1. Interná klinika LF SZU a UNB / Interná klinika SZU Nemocnica sv. 

Michala 

  

1. Prognostické faktory prežívania pacientov s hepatocelulárnym karcinómom liečených 

transartériovou chemoembolizáciou 

Prognostic factors of survival in patients with hepatocellular carcinoma treated with 

transarterial chemoembolization 

Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

2. Sledovanie poškodenia myokardu u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom 

liečených transartériovou chemoembolizáciou 

Monitoring of myocardial damage in patients with hepatocellular carcinoma treated with 

transarterial chemoembolization 

Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. 

Forma štúdia: externá 

 

 

 

 

 

 Študijný program: chirurgia 

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

I.Chirurgická klinika LF SZU a UNB 

1. Chirurgické výkony v dutine ústnej u detí a adolescentov s psychiatrickými 

diagnózami 
Surgical procedures in the oral cavity in children and adolescents with psychiatric 

diagnoses 

              Školiteľ: prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

  Školiteľ - konzultant: MUDr. Juraj Deglovič, PhD. 

  Forma štúdia: externá 

 

 



 

1.Gynekologicko- pôrodnícka klinika LF SZU a UNB 

1. Moderná diagnostika a chirurgická liečba karcinómu prsníka 
Modern diagnostics and surgical treatment of breast cancer 

Školiteľ: doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., mim. prof. 

Školiteľ – konzultant: MUDr. Michal Bernadič, PhD. 
Forma štúdia: externá 

 

 

Klinika AIM SZU a NÚDCH 

1. Pooperačné ovplyvňovanie bolesti u detí 
Postoperative pain management in children 

Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. 
Forma štúdia: externá 

 

Urologická klinika LF SZU a UNB 

1. Význam zobrazovacích metód pri operačnej liečbe karcinómu prostaty 
The importance of imaging methods in the surgical treatment of prostate cancer 

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.koliteľ: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. 
Forma štúdia: externá 

 

Algeziologická klinika SZU 

1. Efektivita stimulácie zadných povrazcov miechy v liečbe chronickej bolesti 

Effectiveness of posterior spinal cord funiculi stimulation in the treatment of 

chronic pain 

Školiteľ: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

Školiteľ- konzultant: MUDr. Róbert Illéš, PhD. 

Forma štúdia: externá 

           


