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doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. 

1. Problematika priamych ekonomických nákladov na nozokomialne infekcie z       
    pohľadu zdravotníckeho manažmentu.

2. Manažment vo verejnom zdravotníctve a súčasné právne normy.

3. Etika a sociálna zodpovednosť zdravotníckeho manažéra v podmienkach 
   slovenského zdravotnictva.

4. Priame ekonomické náklady na mozgové ischemické príhody - pohľad 
   zdravotníckeho manažéra.

5. Priame ekonomické náklady na srdcovo-cievne ischemické príhody – pohľad 
    zdravotníckeho manažéra.

6. Priame ekonomické náklady na ischemické príhody v periférnom riečisku
   - pohľad zdravotníckeho manažéra.

doc. PhDr.  Darina Brukkerová, PhD.

1.Podpora zdravia, výchova k zdraviu, podpora zdravia špecifických skupín

2.Compliance, dodržiavanie liečebného režimu pacienta 

3.Združovanie okolo choroby, svojpomocné skupiny 

4.Zisťovanie spokojnosti klientov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  komunikácia 

medzi poskytovateľmi a odberateľmi zdravotnej starostlivosti 

5.Analýza potrieb vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, syndróm vyhorenia, analýza 

problémov organizácie a manažmentu zdravotníckych inštitúcií

doc. MUDr. Atilla Czirfusz, PhD. 

1. Transformácia nemocníc v SR z hľadiska verejného zdravotníctva.

2. Aspekty enviromentálneho zdravia so zameraním na kontamináciu ovzdušia.

doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

1.Akceptabilita a účinnosť intermitentnej preventívnej terapie u gravidných žien   

2.„Discrodant couple“ v afrických krajinách - úskalia diagnostiky, prevencie a terapie 

STD/HIV 

3.Koinfekcia HIV a TBC 



prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

1. Pitva ako indikátor kvality zdravotníckej starostlivosti. Retrospektívna analýza archívného 
    materiálu  v spolupráci s ÚDZS 

2. Pitva ako indikátor kvality zdravotníckej starostlivosti. Prospektívna analýza pitevných 
    protokolov v  spolupráci s ÚDZS.

3. Vplyv kontinuálneho vzdelávania laboratórneho diagnostika (lekára, analytika) na kvalitu a 
     spoľahlivosť výsledku.

4. Nové systémy posudzovania kvality v laboratórnej diagnostike

5. Vplyv finančných možností klinického laboratória na efektivitu a kvalitu zdravotnej 
     Starostlivosti

6. Využitie autovakcín z hľadiska verejného zdravotníctva.

doc. RNDr. Nasir  Jalili, CSc.

1. Ko-infekcia geohelmintami a HIV v trópoch/ Co-infection of geohelmints and HIV

2. Vectormi prenášané choroby v trópoch /Vector borne diseases in the tropics

3. Hnačky v trópoch/ Diarrhoea in the tropics

prof. MUDr. Anton Lacko, PhD.

1.Možnosti a význam enterálnej výživy u pacientov s malígnou kachexiou.

2. Metódy intervenčnej rádiológie v paliatívnej medicíne.

3. Prínos užívania, kombinácie a možné komplikácie inhibítorov RAAS u seniorov.

prof.  MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.

1. Rozvojová spolupráca na Slovensku, platforma NGO, spektrum ochorení vo vybranej 
      populácii v Ugande - Buikwe


