
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2011 

 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

 

V  roku 2011  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 29 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 14 doktorandov dennej formy štúdia a 15 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

11.1.2011 MUDr. Miroslava BRNDIAROVÁ 
  študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

  téma: „Gastroezofágový reflux a otorinolaryngologické komplikácie“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

 

22.6.2011  Mgr. Michal BITTŠANSKÝ  

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

  téma: „Využitie protónovej magnetickej rezonančnej spektroskopie pri  

  vybraných ochoreniach mozgu“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

 

24.6.2011 Mgr. Ivan FARSKÝ  

  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Spirituálne potreby u pacientov so psychickými poruchami“ 

 školiteľ: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

 

19.8.2011 Mgr. Petra TILANDYOVÁ  

  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

  téma: „Prediktívne a prognostické analýzy tkaniva karcinómu prostaty“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

  školiteľ – špecialista: RNDr. Zora Lasabová, PhD.  

 

23.8.2011  MUDr. Peter BÁNOVČIN 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

  téma: „Giardia lamblia a dyspepsia“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  

 

24.8.2011 Mgr. Lenka SURDENIKOVÁ  

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

  téma: „Štúdium nociceptívnych aferentných nervov v pažeráku“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.  

  školiteľ – špecialista: prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  

 

25.8.2011 MUDr. Michal HOŠALA 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Transplantácia hepatocytov v experimente a praxi“ 

  školiteľ:  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  

 



25.8.2011 MUDr.  Marek SMOLÁR 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Význam markerov sepsy u chirurgických pacientov“ 

  školiteľ:  prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.  

 

30.8.2011 MUDr. Martina CUĽBOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

  téma: „Možnosti využitia vyšetrenia metylácie vybraných tumor-  

  supresorických génov vo včasnej diagnostike ovariálneho karcinómu“ 

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

 

8.9.2011  MUDr. Jarmila VOJTKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

 téma: „Sledovanie niektorých génových polymorfizmov vo vzťahu k diabetickej 

 neuropatii u detí s diabetes mellitus“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

 

8.9.2011  MUDr. Katarína KLABNÍKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

  téma: „Kostný metabolizmus detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.  

 školiteľ – špecialista: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.  

 

28.9.2011 Mgr. Martina PAVLÍKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

  téma: „Zmena génovej expresie tkaniva vyvolaná poškodením“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.  

 

16.12.2011 Mgr. Jana JUREČEKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

  téma: „Štúdium mechanizmu rezistencie leukemických buniek na cytostatiká“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Peter Račay, PhD.  

 

20.12.2011 MUDr. Zuzana UHRÍKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

  téma: „Variabilita frekvencie srdca u novorodencov s hyperbilirubinémiou“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.  

  školiteľ – špecialista: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.  

 

 

Externá forma 

 

 

11.1.2011 PaedDr. Oľga CHROMÁ 
  študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

  téma: „Nefarmakologická liečba nadváhy a obezity v detskom a adolescentom 

  veku“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Furková, PhD., mim. prof.   

 

 



23.2.2011  MUDr. Miriam GALOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

  téma: „Problémy analgézie  a anestézie u pacienta s diabetickou nohou“ 

 školiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.  

 školiteľ – špecialista: MUDr. Marta Kulichová, CSc.   

 

24.6.2011 Mgr. Martina POCHYBOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Problematika zvládania záťaže rodín v ošetrovateľstve“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

 

15.3.2011  Mgr. Michaela MIERTOVÁ  

  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Sebaúcta a stravovacie návyky v období adolescencie“ 

 školiteľ: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

 

15.3.2011  Mgr. Petronela OSACKÁ 

  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Self manažment astmatického pacienta“ 

 školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.  

 

24.6.2011 PhDr. Renáta ZELENÍKOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Problematika validizácie ošetrovateľských diagnóz“ 

  školiteľ: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof.  

 

23.8.2011 MUDr. Ema KANTOROVÁ  

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

  téma: „Metabolický syndróm a cievna mozgová príhoda“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.   

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

 

25.8.2011 RNDr. Jela ČAJDOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

  téma: „Výskyt vybraných zdravotne a hygienicky významných mykotoxínov 

  v materskom mlieku“ 

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

  školiteľ – špecialista: doc. Ing. Aurel Dostál, PhD.  

    

25.8.2011 PhDr. Marta TKÁČOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

  téma: „Vývoj ďalšieho vzdelávania lekárov na Slovensku po založení  

  Československej republiky“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc.  

   

25.8.2011 MUDr. Martin KAPASNÝ, MPH 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

  téma: „Použitie metódy „Health Impact Assessment“ pre hodnotenie  

  ohrozenia zdravia v dôsledku znečistenia ovzdušia“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc.  



 

25.8.2011 MUDr. Alena MAŽGÚTOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

  téma: „Verejnozdravotnícky význam psychických porúch pri profesionálnej 

  záťaži“ 

  školiteľ:  doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

 

25.8.2011 MUDr.  Ahmed Sabry Mustafa EL AKKAD 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Coiling cerebrálnych aneuryziem a vedenie anestézie“ 

  školiteľ:  doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.  

 

22.9.2011  MUDr. Ivana DEDINSKÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

  téma: „Metabolický syndróm a fajčenie“ 

 školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

 

23.9.2011 MUDr. Edward HUĽO 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Sledovanie polymorfizmov génov metabolických enzýmov glutatión S-

  transferázy u pacientov s kolorektálnym karcinómom“ 

  školiteľ:  doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.  

 

23.9.2011 MUDr. Ľubomír STRELKA 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Testovanie chemorezistencie/chemosenzitivity nádorových buniek na 

  cytostatiká v in vitro podmienkach u onkochirurgických pacientov“ 

  školiteľ:  doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.  

 

 


