
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2010 

 

 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci vedných odborov: 

V  roku 2010  úspešne  ukončilo  štúdium  so  schválením vo Vedeckej  rade  JLF UK 25 

doktorandov. Z toho 1 doktorandka dennej formy štúdia a 24 doktorandov externej formy 

štúdia. 

 

Denná forma štúdia 

 

3.11.2010 MUDr. Andrea ZACHAROVSKÁ  

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma:  „Význam funkčných sekrečných testov v diagnostike rezistentných 

peptických vredov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

 

 

Externá forma štúdia 

 

7.4.2010 Mgr. Mária TABAKOVÁ 

vedný odbor: 51-08-9 ošetrovateľstvo  

téma: „Etické aspekty v domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ 

školiteľ: prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.  

  

12.5.2010 MUDr. Beatrice ŠKAPCOVÁ 

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

  téma: „Ampulárne nádory“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

 

18.5.2010 MUDr. Silvester GALO 

vedný odbor: 51-10-9 gynekológia a pôrodníctvo 

  téma: “Nové možnosti diagnostiky endometriózy“ 

   školiteľ: doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mimoriadny profesor  

 

9.6.2010 MUDr. Marek BREZOVSKÝ  

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia  

  téma: „Urodynamické sledovanie pacientiek po radikálnej hysterektómii“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.  

 

9.6.2010 MUDr. Ľubomír VELK  
vedný odbor: 51-08-9 chirurgia  

téma: „Stresová inkontinencia moču u žien: možnosti chirurgickej liečby 

a úspešnosť jednotlivých operačných techník“  

školiteľ. doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.  

 

22.6.2010 MUDr. Igor HOMOLA 

  vedný odbor: 51-08-9 chirurgia 

  téma: „Syndróm karpálneho kanála a jeho chirurgická liečba“  



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

 

 

 

 

28.6.2010 MUDr. Miloš KŇAZEJE 

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Možnosti využitia NT-proBNP v diagnostike a liečbe pokročilého 

srdcového zlyhania a ako markera akútnej rejekcie u pacientov po 

transplantácii srdca“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

 

27.9.2010 Mgr. Ľubomír ZÁMEČNÍK  

vedný odbor: 11-57-9 biofyzika 

téma: „Vplyv veľkosti cieľového objemu na homogenitu dávky pri 

intersticiálnej brachyterapii mozgu“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  

 

27.10.2010 MUDr. Peter ĎURDÍK 

vedný odbor: 51-11-9 pediatria  

téma: „Hyperglykémia  kriticky chorých detských pacientov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.  

  

27.10.2011 MUDr. Renáta SZÉPEOVÁ 

vedný odbor: 51-11-9 pediatria 

téma: „Vplyv výživy na niektoré vybrané parametre detí s neprospievaním“ 

školiteľ: prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.  

  

27.10.2012 MUDr. Marián FEDOR 

vedný odbor: 51-11-9 pediatria 

téma:  „Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.  

 

3.11.2011 MUDr. Silvia DÓKUŠOVÁ  

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Sledovanie diurnálnych variácií glykémií – predpoklad pre racionálny 

selfmonitoring a liečbu inzulínom u pacientov s diabetes mellitus“ 

školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

 

3.11.2012 MUDr. Anton MALICHER  

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Stratégia nutričnej liečby pri nádoroch hlavy a krku“ 

školiteľ: doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mimoriadny profesor  

 

3.11.2010 MUDr. Mikuláš PURA  

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby 

téma: „Novšie možnosti diagnostiky a liečby primárnej adrenálnej insuficiencie 

(Addisonovej choroby)“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.  

 



5.11.2010 MUDr. Ivana PLAMEŇOVÁ  

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Rezistencia na aktivovaný proteín C – analýza klinických prejavov“ 

školiteľ: doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.  

 

5.11.2010 MUDr. Juraj CHUDEJ 

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Mutácia protrombínového génu 20210A v zdravej populácii 

a u trombofilných stavov“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.  

 

5.11.2010 MUDr. Emília FLOCHOVÁ 

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby  

téma: „Zmeny hemostázy pri mnohopočetnom myelóme“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 

 

5.11.2010  MUDr. Ľubica VÁLEKOVÁ 

vedný odbor: 51-05-9 vnútorné choroby 

téma: „Prietoková cytometria v diagnostike MALT lymfómov 

gastrointestinálneho traktu“ 

školiteľ: doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.    

školiteľ-špecialista: prof. MUDr. Peter Kubisz, drSc.  

 

23.11.2010 Mgr. Edita HLINKOVÁ  

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo 

téma: „Poskytovanie informácií a edukácia chirurgických pacientov“ 

  školiteľ: prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.  

 

23.11.2011 Mgr. Naděžda VRBATOVÁ  

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo 

téma: „Mentální anorexie – možnosti primární prevence“ 

školiteľ: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

  

23.11.2010 Mgr. Juraj ČIEF  

vedný odbor: 51-38-9 ošetrovateľstvo 

téma: „Ortopedicko-protetická  starostlivosť orientovaná na pacienta a jeho 

resocializácia“ 

školiteľ: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

 

24.11.2010 MUDr. Ľuboš HLINKA  

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia  

téma: „Využitie kmeňových buniek v liečbe kritickej končatinovej ischémie“ 

školiteľ: prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.  

 

24.11.2010 MUDr. Mária STRÁNSKA   

vedný odbor: 51-08-9 chirurgia  

téma: „Liečba zlomenín hlavičky radia u dospelých“ 

školiteľ: doc. MUDr. Jozef Masár, PhD.  

 

24.11.2010 MUDr. Igor SOPILKO  



vedný odbor: 51-08-9 chirurgia  

téma: „Syndróm nedostatku testosterónu u starnúcich mužov“ 

školiteľ: doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.  

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

V  roku 2010  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 31 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 24 doktorandov dennej formy štúdia a 7 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

19.1.2010 Mgr. Jana SLOVÁKOVÁ 
  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Analýza postojov zdravotníckych pracovníkov k smrti a umieraniu“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

 

5.2.2010 MUDr. Lenka BARTOŠOVÁ  

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Syndróm lepivých doštičiek – využitie prietokovej cytometrie vo 

výskume jeho etiopatogenézy“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.  

 

13.4.2010    Mgr. Michaela DINGOVÁ 

 študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo  

 téma: „Kvalita života seniorov v rómskej populácii“ 

 školiteľ: prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.  

 

1.6.2010 MUDr. Valéria KERNÁ 

študijný odbor: 7.1.26. klinická farmakológia  

 téma: „Znášanlivosť antipsychotík pri dlhodobej liečbe“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

1.6.2010  MUDr. Alica BENČOVÁ 

 študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby     

 téma: „Alergická rinitída a jej vplyv na dolné cesty dýchacie“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.  

 

8.6.2010  MUDr. Anton DZIAN  

 študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

 téma: „Asociácia genetických polymorfizmov génov biotransformačných 

a DNA reparačných enzýmov (GSTM1, GSTT1, GSTP1, hOGG1, XRCC1) vo 

vzťahu k riziku vzniku karcinómu pľúc v slovenskej populácii “ 

 školiteľ: doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.  

 školiteľ - špecialista: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

 

1.7.2010 MUDr. Marta JOŠKOVÁ  

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia  

téma: „Účinky polyfenolov v podmienkach alergického zápalu dýchacích 

ciest“ 

školiteľ: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mimoriadna profesorka  



školiteľ - špecialista: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

1.7.2010 Mgr. Tomáš PREČKO 

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia  

téma: „Farmakologické ovplyvnenie prozápalovej aktivity neutrofilov 

derivátmi stilbénu na molekulárnej a celulárnej úrovni“ 

školiteľ: PharmDr. Viera Jančinová, CSc. 

 

6.7.2010 MUDr. Tomáš BALHÁREK 

študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

 téma: „Význam morfologickej a fenotypovej variability chronickej 

lymfocytovej leukémie v tkanive lymfatických uzlín a kostnej drene“ 

školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

 

7.7.2010 MUDr. Juliana BUŠÍKOVÁ  

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Klinické, mikrobiologické a epidemiologické aspekty nozokomiálnych 

nákaz“ 

školiteľ: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.  

školiteľ - špecialista: MUDr. Dušan Krkoška, PhD.  

 

 

8.7.2010 MUDr. Martin BENČO  

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

téma: „Funkčná anatómia koreňov cauda equina neurochirurgická 

identifikácia“ 

školiteľ: doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.  

školiteľ - špecialista: MUDr. Július De Riggo, PhD.  

 

30.7.2010 MUDr. Peter CHUDÝ 
študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Cievny endotelový rastový faktor (Vascular Endothelial Growth Factor 

VEGF) a endotelová dysfunkcia u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 

s normo- a mikroalbuminúriou“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.  

 

24.8.2010 MUDr. Martin MIGRA  

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

 téma: „Zmeny mikrocirkulácie mozgu a kognitívnych funkcií u pacientov 

s diabetes mellitus“  

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

školiteľ - špecialista: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.  

 

24.8.2010 MUDr. Michal KUTLÁK 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Metabolický syndróm a alkohol“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  

 

2.9.2010 MUDr. Mgr. Kristína BISKUPSKÁ BOĎOVÁ 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 



téma: „Možnosti predikcie preeklampsie pomocou biochemických 

a dopplersonografických markerov uteroplacentárnej cirkulácie“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

 

10.9.2010  Ing. Mária CHOMOVÁ  
  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Analýza vplyvu ischémie CNS na mitochondriálne respiračné 

komplexy“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Peter Račay, PhD.  

 

27.9.2010 MUDr. Zuzana MICHNOVÁ  

študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Vztah vydechovaného oxidu uhelnatého k některým parametrům 

subklinického zánětu u dětí s diabetes mellitus 1. typu“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

 

27.9.2010 MUDr. Jaroslav ĎURČÍK 

študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Črevná permeabilita u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

 

27.9.2010 MUDr. Lenka VOJAROVÁ  

študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Priebeh a následky juvenilnej idiopatickej artritídy vo vzťahu k aktivite, 

disabilite, štrukturálnemu poškodeniu a kvalite života“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.  

školiteľ - špecialista: doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.  

 

28.9.2010 MUDr. Tomáš TURČAN 

študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

  téma: „Sledovanie zmien citlivosti kašľového reflexu u detí s celiakiou“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

 

29.9.2010 Mgr. Ľubica PRISENŽŇÁKOVÁ  

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia  

  téma: „Uplatnenie rastlinných polysacharidov v terapii kašľa“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

28.9.2010 Mgr. Ľubica BÁNOVČINOVÁ  

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo  

téma: „Prosociálne správanie a empatia v pomáhajúcich profesiách“ 

školiteľ: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.  

školiteľ – špecialista: PhDr. Milina Bubeníková, PhD.    

 

9.11.2010 Mgr. Miroslava TRPIŠOVÁ  

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Edukácia matiek v prevencii vzniku potravinovej alergie v prvom roku 

života dieťaťa“ 

školiteľ: prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.  

školiteľ - špecialista: doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  



 

29.11.2010 Ing. Jozef MARTINEK  

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia  

téma: „Objektívny monitoring frekvencie výskytu kašľa u ľudí a bdelých 

morčiat“ 

školiteľ: prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  

školiteľ - špecialista: doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.  

     

Externá forma štúdia 

 

24.2.2010 MUDr. Norbert MORAVANSKÝ 

študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo  

téma: „Súdnolekárske aspekty hodnotenia strelných poranení dlhých kostí 

s využitím balistických experimentov“ 

školiteľ: prof. MUDr. František Novomeský, PhD.  

 

28.6.2010 MUDr. Helena URBÁNKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Má význam skríning maternálnej hypotyreózy na Slovensku? 

školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

 

7.7.2010 MUDr. Jana KOMPANÍKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Diferenciálna diagnostika uzlinového syndrómu z hľadiska 

mikrobiológa a spolupráca s ostatnými odbormi“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.  

  školiteľ - špecialista: MUDr. Elena Nováková, PhD.  

 

23.8.2010 PhDr. Šárka DYNÁKOVÁ 
študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Uplatnění supervize v sesterské praxi“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.  

 

24.8.2010 MUDr. Ľubomír GÜRTLER 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Cirkulujúce autoprotilátky u pacientov s primárnou biliárnou cirhózou“ 

školiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  

  školiteľ - špecialista: doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mim. prof.   

 

28.9.2010 MUDr. Alena ĽUPTÁKOVÁ  

študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Využitie a prínos epidurálnej anestézie a analgézie u detí“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.  

 

29.9.2010 PharmDr. Eva KRÁĽOVÁ  

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Vplyv ß-blokátorov na elektrickú a mechanickú aktivitu srdca potkanov 

u kardiomyopatií navodených izoprenalínom“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.   

  školiteľ – špecialista: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  


