
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2012 

 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

 

V  roku 2012  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 39 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 19 doktorandov dennej formy štúdia a 20 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

11.6.2012 MUDr. Karolína MARTINÁSKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.13. dermatovenerológia 

téma: „Chronická ložisková psoriáza, jej vzťah ku komorbiditám a HLA-Cw6 

u pacientov liečených antagonistami TNF-α (adalimumabom, etanerceptom)“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim. prof.  

  školiteľ-špecialista: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

 

21.8.2012 RNDr. Martina BARTHOVÁ 

študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Biológia chronickej lymfocytovej leukémie: Analýza vybraných genetických 

faktorov identifikovaných v bioptickom materiáli“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.   

    

22.8.2012 MUDr. Viliam MAŇKA 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Metabolický syndróm a zápalové ochorenia spojiva“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.    

 

22.8.2012 MUDr. Daniela CHUDÁ  

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Štúdium génových polymorfizmov v súvislosti s absenciou odpovede na 

protidoštičkovú liečbu pri syndróme lepivých doštičiek“ 

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

 

22.8.2012 Ing. Zuzana TURIANIKOVÁ  

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia  

téma: „Komplexia oscilácií kardiovaskulárnych parametrov: analýza pomocou 

vybraných nelineárnych metód“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.   

 

24.8.2012 Mgr. Petra DANKOVIČOVÁ  

študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo  

téma: „Duševné zdravie u detí a adolescentov z pohľadu verejného 

zdravotníctva“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.  

  školiteľ – špecialista: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

 

   



27.8.2012 RNDr. Michal ŠIMERA  

študijný odbor: 7.1.27. lekárska biofyzika   

téma: „Ovplyvnenie dýchania a respiračných reflexov experimentálnymi 

zásahmi v mozgovom kmeni u zvierat“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  

  školiteľ – špecialista: doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

 

27.8.2012 Mgr. Radka ŠERFELOVÁ 

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo   

téma: „Záťaž opatrovateľa počas starostlivosti o zomierajúceho“ 

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

   

27.8.2012 RNDr. Andrea EVINOVÁ 

študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Štúdium asociácie génových polymorfizmov u vybraných 

neuropsychiatrických ochorení“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.   

  

27.8.2012 RNDr. Mária KOVALSKÁ 

študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Detekcia bunkovej smrti a prežívania buniek pri niektorých 

patologických stavoch“ 

školiteľ: prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.  

  školiteľ- špecialista: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.   

 

28.8.2012 MUDr. Svetlana GROBARČÍKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Význam genetických a epigenetických mechanizmov pre vznik a vývoj 

karcinómu prostaty“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  

  školiteľ- špecialista: doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.    

 

28.8.2012 PhDr. Dana FLEŠKOVÁ 

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Antitusická aktivita fytofarmák“ 

školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

    

28.8.2012 PharmDr. František DRÁFI 

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Nové prístupy ku kombinovanej farmakoterapii reumatoidnej artritídy 

hodnotené na zvieracom modeli“ 

školiteľ: PharmDr. Katarína Bauerová, PhD.  

školiteľ – špecialista: Ing. Ladislav Šoltés, DrSc.  

 

28.8.2012 Mgr. Lucia MESÁROŠOVÁ 

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Diferenciálna génová expresia v adenokarcinóme obličiek a jej možné 

diagnostické a farmakoterapeutické využitie“ 

školiteľ: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof.  

 



30.8.2012 MUDr. Roman FIOLKA 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Využitie metód molekulárnej biológie v prevencii a včasnom záchyte 

karcinómu endometria žien“ 

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

 

30.8.2012 MUDr. Miroslav HAŠKO 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Včasná predikcia hypertenzných ochorení v tehotnosti“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.   

 

9.10.2012 Mgr. Lucia LETKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Štúdium polymorfizmov vybraných génov u pacientov s karcinómom 

pľúc“ 

školiteľ: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

školiteľ – špecialista: doc. RNDr. Anna Drgová, PhD.   

 

23.10.2012 MUDr. Jana KRYŠTOFOVÁ 

študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

téma: „Argináza a astma bronchiale v detskom veku“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.  

školiteľ – špecialista: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.    

 

18.12.2012 PharmDr. Zuzana BROSKOVÁ (Externá vzdelávacia inštitúcia) 

študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Následky perinatálnej asfyxie modelovanej na novorodených potkanoch 

a ich farmakologické ovplyvnenie pyridoindolovými derivátmi stobadínom 

a SMe1EC2“ 

školiteľ: RNDr. Ivo Juránek, PhD.  

školiteľ – špecialista: RNDr. Vladimír Knezl, CSc.  

 

Externá forma 

 

6.2.2012 Mgr. Martina LEPIEŠOVÁ 
  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Násilie voči sestrám pri výkone povolania“ 

  školiteľ: prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.   

 

20.2.2012 MUDr. Mária BOCHNIČKOVÁ, MPH 
  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

  téma: „Lymská borelióza v regióne Liptova“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.  

 

20.2.2012 MUDr. Pavol HOLLÝ 
  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

  téma: „Využitie rekombinantného aktivovaného faktora VII   

  v neschválených indikáciách“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.   

 



22.3.2012 MUDr. Carlos Alberto Dussán Luberth 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

  téma: „Sentinel lymph node biopsy in neoadjuvant chemotherapy breast  

  cancer patients“ 

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

 

25.4.2012 Mgr. Ing. Juliana KNOCIKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.27. lekárska biofyzika  

  téma: „Počítačová analýza respiračných a ventilačných parametrov  

  u vrcholových športovcov. Hodnotenie mechanizmov respiračných reflexov 

  modernými matematickými metódami“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.  

 

19.6.2012 MUDr. Tomáš OLOS 
  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Tromboembolizmus u polytraumatizovaných pacientov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.    

 

19.6.2012 MUDr. Marián MOLNÁR 
  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Vplyv chirurgickej korekcie deformít hrudnej steny na funkciu kardio-

respiračného systému“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.     

 

19.6.2012 MUDr. Miloslav HANULA 
  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Porovnanie kaudálneho a penilného bloku pri cirkumzíciách v detskom 

veku“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.     

 

19.6.2012 MUDr. Silvia VALENTOVÁ 
  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Včasná a neskorá chirurgická rekonštrukcia kompletného 

jednostranného rozštepu pery a podnebia“ 

školiteľ: doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.     

 

22.6.2012 MUDr.  Andrej HAJTMAN 
  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Násilné úmrtia v materiáloch Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK a UNM v Martine“ 

školiteľ: prof. MUDr. František Novomeský, PhD.      

 

27.6.2012 RNDr. Dana ŠEDOVÁ 
  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

téma: „Úloha rodu Staphylococcus na nozokomiálnych infekciách“ 

školiteľ: doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc.     

 

 

 

 



22.8.2012 MUDr. Martin ŠTEVÍK 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Rádionuklidová diagnostika pľúcnej embólie v ére mnohovrstvových 

CT (MSCT)“ 

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

 

22.8.2012 MUDr. Martina NEUSCHLOVÁ 

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Zmena reaktivity aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách 

a aspiračný reflex“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Renáta Péčová, PhD. 

 

27.8.2012 Mgr. Nadežda VIŠŇOVCOVÁ 

študijný odbor: 7.1.27. lekárska biofyzika  

téma: „Účinky vysokoenergetického žiarenia na orgánové systémy v humánnej 

medicíne“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  

  školiteľ - špecialista: prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.  

 

27.8.2012 Mgr. Erika MASKÁLOVÁ 

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Možnosti ošetrovateľstva v prevencii diabetes mellitus 2. typu u žien po 

gestačnom diabetes mellitus“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.  

   

27.8.2012 PhDr. Radka KOZÁKOVÁ 

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Hodnocení výživy seniorů v domácím prostředí a v institucích“ 

  školiteľ: doc. PhDr. Darja Jarošová, PhD.   

 

28.8.2012 MUDr. Pavel HANZEL 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Vplyv chirurgickej liečby na citlivosť kašľového reflexu u pacientov 

s autoimunitnou tyreoiditídou“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  

  školiteľ - špecialista:  doc. MUDr. Renáta Péčová, PhD.   

 

30.8.2012 RNDr. Zuzana BALÁZSIOVÁ 

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Koncepcia výučby biofyziky v v bakalárskom študijnom programe 

ošetrovateľstvo“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.   

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

 

4.10.2012 MUDr. Vladimír BARTOŠ 

študijný odbor: 7.1.13. dermatovenerológia 

téma: „Problematika epitelových nádorov a prekanceróz kože 

v histopatologickom obraze“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim. prof. .   

  školiteľ - špecialista:  prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.   



 

 

18.12.2012 MUDr. Tomáš GALANDA 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Úloha elektrostimulácie pri operáciách v elokventných oblastiach 

mozgu. Možnosti redukcie provokácie epileptického záchvatu“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  


