
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2013 

 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

 

V  roku 2013  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 20 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 12 doktorandov dennej formy štúdia a 8 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

22.1.2013 Mgr. Ľubomíra JEŽOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Štandardná ošetrovateľská starostlivosť o centrálne venózne katétre“ 

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

   

22.1.2013 Mgr. Daniela KARASOVÁ 

študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

téma: „Manažment ošetrovania chronických rán“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

  školiteľ - špecialista: MUDr. Martin Huťan, PhD.  

 

21.8.2013 RNDr. Lenka CHLÁDEKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Nové metódy hodnotenia variability frekvencie srdca 

v novorodeneckom období“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.  

    

21.8.2013 MUDr. Iveta ŠVECOVÁ 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Využitie molekulovej biológie v prenatálnej diagnostike“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

    

21.8.2013 MUDr. Ivana KAPUSTOVÁ 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Analýza pro-apoptotických genetických zmien ako nový marker určenia 

biologického profilu a rizika vzniku karcinómu prsníka“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Pavol Žúbor, CSc.  

 

21.8.2013 MUDr. Petra MÓRICOVÁ 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Analýza génového profilu tkaniva prsníka v patomechanizme mamárnej 

tumorigenézy“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Pavol Žúbor, CSc.  

 

21.8.2013 Mgr. Veronika HOLUBEKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Detekcia nukleových kyselín a expresia ľudského papilomavírusu“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Pavol Žúbor, CSc.  



 

22.8.2013 Mgr. Eva MALOBICKÁ 

študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

téma: „Surveillance nozokomiálnych nákaz v Univerzitnej nemocnici Martin 

prostredníctvom bodovej prevalenčnej štúdie“ 

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

 

22.8.2013 Ing. Katarína UHRINOVÁ 

študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

téma: „Mapovanie kvality detských pieskovísk vo vybraných regiónoch 

Slovenska s ohľadom na ochranu zdravia detí“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  

 

26.8.2013 Ing. Stanislav KUKA 

študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Oxidačné poškodenie bielkovín a lipidov počas starnutia“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.  

 

26.8.2013 Ing. Andrea ŠTEFÁNIKOVÁ 

študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Štúdium molekulárnych mechanizmov prežívania leukemických buniek 

a ich citlivosti na cytostatiká“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Peter Račay, PhD.  

 

27.8.2013 MUDr. Peter HYRDEL 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Neuroendokrinné nádory gastro-entero-pankreatického traktu“ 

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

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

 

 

Externá forma 

 

22.1.2013 PhDr. Ilona PLEVOVÁ 
  študijný odbor: 7.4.1. ošetrovateľstvo 

  téma: „Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.   

 

23.5.2013 RNDr. Mária HRUŠKOVÁ, MPH 
  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo  

téma: „Vybrané fyzikálne a psychosociálne faktory pracovného prostredia ako 

problém verejného zdravotníctva“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.    

 

23.5.2013 MUDr. Štefan ZELNÍK 
  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo  

téma: „Chronická venózna insuficiencia vo vzťahu k práci“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.    

 

 



22.8.2013 MVDR. Elena MAREJKOVÁ 
  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo  

téma: „Ergonomické programy a výsledky ergonomických riešení“ 

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

 

27.8.2013 MUDr. Róbert SLIVKA 
  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Kryptogénna organizujúca pneumónia – prognostické ukazovatele“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, CSc. 

 

10.9.2013 MUDr. Robert Adamov  

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Využitie rádiofrekvenčnej ablácie v liečbe pečeňových metastáz“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Július Hamžík, PhD.  

 

10.9.2013 MUDr. Radoslav Kminiak  

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Prežívanie pacientov po trombektómii dolnej dutej žily pri karcinóme 

obličky“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.   

 

16.9.2013 MUDr. Linda BUKOVÁ 
  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Prevencia, register a manažment pacientov s diabetes mellitus 2. typu“ 

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

 


