
Prehľad absolventov  

doktorandského štúdia za rok 2009 

 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci vedných odborov: 

V  roku 2009  úspešne  ukončilo  štúdium  so  schválením vo Vedeckej  rade  JLF UK 13 

doktorandov. Z toho 3 doktorandi dennej formy štúdia  a 10 doktorandi externej formy štúdia. 

2 doktorandi externej formy absolvovali doktorandské štúdium na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave a boli schválení vo VR JLF UK v Martine.  

 

Denná forma štúdia 

 

15.4.2009 Mgr. Ľuboslava JANÁKOVÁ 
  vedný odbor: 51-55-9 patologická anatómia a súdne lekárstvo 

  téma: „Amplifikácia a nadmerná expresia HER2 v karcinómoch prsníka.“ 

  Školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

 

2.6.2009 MUDr. Miroslav ŠULAJ 

vedný odbor: 51-12-9 neurológia 

téma: „Zmeny antioxidačnej rovnováhy následkom traumatického 

a netraumatického poškodenia mozgu v intenzívnej starostlivosti“ 

školiteľ. Doc. MUDr. Beata Sániová, PhD.  

  školiteľ - špecialista: RNDr. Eva Drobná, PhD.  

 

19.6.2009 MUDr. Adriana TOMÁŠKOVÁ 

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia 

téme: „Význam Slovenského artroplastického registra“ 

 

Externá forma štúdia 

 

13.1.2009 MUDr. Dana PRÍDAVKOVÁ 

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Prevalencia diabetes mellitus a metabolického syndrómu na Slovensku“ 

školiteľ: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  

 

26.2.2009 Mgr. Lucia MAZÚCHOVÁ 

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo  

téma: „Funkčnosť rodiny a úloha ošetrovateľstva v prevencii can syndrómu 

u detí“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. 

 

25.3.2009 MUDr. Eva HAJTMANOVÁ 

vedný odbor: 11-57-9 biofyzika 

téma:„Liečba rekurentných high grade gliomov intersticiálnou brachyterapiou“ 

školiteľ: prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.  

 

2.6.2009 MUDr. Vladimír NOSÁĽ 

vedný odbor: 51-12-9 neurológia  

téma: „Manažment ischemickej NCMP: CAS-komplikácie a prínos“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.  



 

10.6.2009 Mgr. Ivana BÓRIKOVÁ 

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo 

téma: „Dizabilita a sebaopatera u pacientov s reumatoidnou artritídou“ 

školiteľ. Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof.   

 

25.6.2009 MUDr. Tibor ZÁBORSKÝ, MPH 

vedný odbor: 51-22-9 toxikológia 

téma: „Hodnotenie zdravotného rizika a profesionálnej expozície chemickým 

látkam a karcinogénom so zameraním na profesionálnu expozíciu 

zdravotníckych pracovníkov formaldehydu“ 

školiteľ. Doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

 

19.6.2009 r. Daniel BOČÍNEC 

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia 

téme: „Úloha manometrie pažeráka v diagnostike a liečbe chirurgických 

ochorení pažeráka u detí“ 

školiteľ: doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.  

 

9.12.2009 MUDr. Kamil JAVORKA 

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia 

téma: „Nové trendy v liečbe hypospádie“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  

 

9.12.2009 MUDr. Roman TOMAŠKIN 

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia 

téma: „Liečba svalovinu neinfiltrujúcich nádorov močového mechúra“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  

 

18.12.2009 RNDr. Tatiana MATÁKOVÁ 

vedný odbor: 14-10-9 biochémia 

téma: „Genetický polymorfizmus génov glutatión S-transferázy vo vzťahu 

k riziku rozvoja nádorových ochorení“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

 

 

22.6.2009 MUDr. Karol BRÁNYIK 

vedný odbor: 51-10-9 gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Analýza zlyhania včasného záchytu cervikálnych neoplázií“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.  

Doktorandské štúdium absolvované na Slovenskej zdravotníckej univerzite 

v Bratislave  

 

22.6.2009 MUDr. Ingrid ŠTEFANOVIČOVÁ 

vedný odbor: 51-10-9 gynekológia a pôrodníctvo 

téma: Niektoré urodynamické a mikčné zmeny u žien po radikálnej 

hysterektómii pre karcinóm cervixu“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 

Doktorandské štúdium absolvované na Slovenskej zdravotníckej univerzite 

v Bratislave  



 

 

 

 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

V  roku 2009  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 16 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD.  Z toho 7 doktorandov dennej formy štúdia a 9 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

 

Denná forma štúdia 

 

15.4.2009 MUDr. Juraj MARCINEK 
  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

 téma: „Morfologická a genetická analýza chronických myeloproliferatívnych 

ochorení“ 

  Školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

 

21.4.2009 MUDr. Vladimíra SADLOŇOVÁ 

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

                       téma: „Inhibítory aromatázy v prevencii experimentálnej rakoviny prsníka“ 

                       školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

8.7.2009 MUDr. Monika TURČANOVÁ KOPRUŠÁKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Určenie dominancie hemisfér pomocou vybraných vyšetrovacích 

metód“ 

školiteľ: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.   

školiteľ-špecialista: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.    

 

8.7.2010 MUDr. Zuzana LAZAROVÁ 

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Hodnotenie funkcie baroreflexu u detí a adolescentov s diabetes 

mellitus typ 1 a s obezitou“ 

školiteľ: doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.    

 

10.9.2009 MUDr. Miriam PETRÍKOVÁ 
  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Sledovanie zmien citlivosti kašľového reflexu u detí s vybranými 

respiračnými ochoreniami“ 

  školiteľ. Doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD.  

 

21.9.2009 Ing. Amália OČENÁŠOVÁ 

študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Variabilita hladín tukových hormónov u zdanlivo zdravej populácie“ 

školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

 

23.11.2009 MUDr. Lukáš MURAJDA 

študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 



téma: „Analýza výskytu nozokomiálnych infekcií na vybraných oddeleniach 

Martinskej fakultnej nemocnice z pohľadu verejného zdravotníctva“ 

školiteľ: doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

 

Externá forma štúdia 

 

21.4.2009 MUDr. Radovan HRUBÝ 

študijný odbor: 7.1.26. klinická farmakológia  

téma: „Zmeny osobnosti v priebehu antidepresívnej liečby“ 

školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

17.6.2009 MUDr. Kamil BIRINGER 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Súčasné možnosti diagnostiky ohrozenia plodu počas tehotnosti 

a pôrodu“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, DrSc.  

 

17.6.2009 MUDr. Karol JAVORKA 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Korelácia ultrasonografie a histológie pri abnormálnom sonografickom 

náleze v dutine maternice“ 

školiteľ: doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.   

 

30.6.2009 MUDr. Katarína MACHÁLEKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Histomorfologické a fenotypické charakteristiky neuroendokrinných 

nádorov gastrointestinálneho traktu“ 

školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

 

26.8.2009 MUDr. Jaroslav VŠETIČKA 

študijný odbor: 7.1.23. urológia 

téma: „Laparoskopická rádiofrekvenční resekce u nádorového postižení ledvin“ 

školiteľ. Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.  

 

28.8.2009 MUDr. Peter KENTOŠ 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Iné špecifické typy diabetu, klinika a epidemiológia“ 

školiteľ: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

 

10.9.2009 MUDr. Miriam ČILJAKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

téma: „Autonómna neuropatia vo vzťahu k vybraným parametrom detských 

pacientov s diabetes mellitus typ1“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.  

 

16.9.2009 MUDr. Zuzana FRLIČKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.13. dermatovenerológia  

téma: „Sclerodermia circumscripta, pohľad na niektoré systémové zmeny 

a ultrasonografické vyšetrenie morf“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  



 

16.9.2009MUDr. Ivan CHROMEJ 

študijný odbor: 7.1.13. dermatovenerológia  

téma: „Kontaktná senzibilizácia, alergická kontaktná dermatitída a epikutánne 

testovanie ako metóda dôkazu“ 

školiteľ. Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

 

 


