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Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 

Bratislava; Doktorandské štúdium. Dizertačná 

skúška v odbore: Stomatológia, dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia, Kandidát lekárskych 
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Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava; 

ICED Level 5 – Postgraduálne kvalifikačné 

štúdium, Dentoalveolárna a maxilofaciálna 

chirurgia, Špecializačná nadstavbová atestácia  
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študenti študujúci v slovenskom jazyku. 
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študijného programu Maxilofaciálna chirurgia 

v odbore zubné lekárstvo  

 

MFCH: praktické stáže z predmetu 

maxilofaciálna chirurgia v rámci predatestačnej 

prípravy lekárov v odboroch otorinolaryngológia, 

neurochirurgia a traumatológia. 
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