
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2014 
 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

 

V  roku 2014  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 43 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 28 doktorandov dennej formy štúdia a 15 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

12.2.2014 MUDr. Róbert DUŠENKA 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Štúdium molekulových mechanizmov v patogenéze karcinómu prostaty“ 

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

  školiteľ – špecialista: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  

 

26.6.2014 MUDr. Martin JANÍK 

  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Smrteľné nehody motocyklistov - súdnolekárske aspekty problému“ 

  školiteľ: prof. MUDr. František Novomeský, PhD.  

    

26.6.2014 MUDr. Ivana KOMÁREKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Súdnolekárske aspekty úmrtí v dôsledku nadmerného požívania 

alkoholických nápojov“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.  

 

19.8.2014 Ing. Marcel VETERNÍK 

  študijný odbor: 7.1.27. lekárska biofyzika 

téma: „Počítačové modelovanie základných funkcií a dejov v respiračnom 

systéme“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.   

 

21.8.2014 MUDr. Matej STANČÍK 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Metabolický syndróm a hormóny tukového tkaniva“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.    

   

21.8.2014 RNDr. Vanda VALENTOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby  

téma: „Psoriáza a metabolický syndróm“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.    

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

 

22.8.2014 MUDr. Ivana DAŇOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

téma: „Markery akútnej renálnej insuficiencie u pacientov s hemoragickým 

šokom“ 



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

    

25.8.2014 Mgr. Anna FARKAŠOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo  

téma: „Molekulová patológia vybraných nádorových ochorení“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.      

 

25.8.2014 Ing. Petra HNILICOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Využitie 1H a 31P magnetickej rezonančnej spektroskopie in vivo pri 

diagnostike nádorových ochorení“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

 

25.8.2014 RNDr. Katarína KLIKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Regulácia prežívania a chemosenzitivity leukemických buniek 

bielkovinami bunkového stresu“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Peter Račay, PhD.   

 

25.8.2014 Ing. Martin PETRÁŠ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu po indukovanej 

hyperhomocysteinémii“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.  

 

25.8.2014 Mgr. Petra SLOVÁKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Vplyv polymorfizmov génov pre mismatch DNA opravu na rozvoj 

karcinómov pľúc“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

 

25.8.2014 Ing. Zuzana VIŠŇOVCOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Vplyv záťaže na autonómny nervový systém“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.  

 

25.8.2014 MUDr. Juraj HALIČKA 

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Nociceptívna regulácia viscerálnej motility“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.  

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

 

26.8.2014 Mgr. viera KUNCÍROVÁ  (EVI) 

  študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Markery akútnej renálnej insuficiencie u pacientov s hemoragickým 

šokom“ 

  školiteľ: PharmDr. Katarína Bauerová, CSc.  

   

26.8.2014 MUDr. Erika DUDAŠKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  



téma: „Využitie bronchoprovokačných testov v diagnostike bronchiálnej 

hyperreaktivity u detí s bronchiálnou astmou“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   

 

26.8.2014 MUDr. Eva PAULUSOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Hodnotenie splanchnickej cirkulácie hypotrofických novorodencov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.    

 

26.8.2014 MUDr. Katarína HAŠKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Krátkodobá variabilita tlaku krvi a baroreflexná senzitivita 

u nedonosených novorodencov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.     

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

 

27.8.2014 MUDr. Petra ŠUMICHRASTOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo   

téma: „Fajčenie – vplyv na tehotnosť a choroby prsníka“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.      

 

27.8.2014 MUDr. Erik KÚDELA 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo   

téma: „Amplifikácia telomerázových génových oblastí v procese cervikálnej 

karcinogenézy“ 

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

 

27.8.2014 MUDr. Jana SIVÁKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo   

téma: „Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie“ 

školiteľ: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.       

 

27.8.2014 Mgr. Andrea MENDELOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo   

téma: „Detekcia somatických mutácií v komponentoch PI3K signálnej dráhy“ 

školiteľ: doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD.       

 

27.8.2014 RNDr. Miroslava GLAJTKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Štúdium glykácie a glykooxidácie u pacientov s diabetes mellitus“ 

  školiteľ: doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, CSc.   

 

27.8.2014 Mgr. et Mgr. Marián KOLÁČEK 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Crohnova choroba – markery zápalového procesu a oxidačného 

stresu“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.    

 

27.8.2014 Ing. Iveta ONDREJOVIČOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   



téma: „Účinok prírodných látok na faktory vzniku aterosklerózy a následné 

komplikácie diabetes mellitus“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.    

 

28.8.2014 MUDr. Zuzana JEDINÁKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby    

téma: „Rizikové faktory vzniku závažných porúch hemostázy u pacientov 

s pravou polycytémiou a esenciálnou trombocytémiou“ 

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

   

28.8.2014 MUDr. Juraj SOKOL 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby    

téma: „Genetické pozadie trombofilných trombocytopatií a vybraných 

vrodených trombofilných stavov u pacientok so stratou plodu“ 

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

 

27.11.2014 MUDr. Romana RICHTEROVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Sledovanie biochemických a molekulárno – biologických parametrov 

mozgových nádorov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.     

 

 

 

 

Externá forma 

 

 

14.1.2014 MUDr. Filip BURŠA 
  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

  téma: „Metabolická odezva u polytraumat“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 

 

26.3.2014 MUDr. Zuzana BIRINGEROVÁ 

študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia  

téma: „Modulácia respiračných reflexov v dôsledku aktivácie TRPA1 – 

ankyrínového receptora intranazálnych trigeminálnych zakončení“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.  

 

20.8.2014 MUDr. Zuzana ČERVENÁ 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

téma: „Analýza causae mortis pri niektorých chirurgických ochoreniach 

a traumách“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.   

 

20.8.2014 MUDr. Marek ADÁMIK 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

téma: „Diferenciálna diagnostika fekálnej inkontinencie a prediktívne faktory 

chirurgickej liečby“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  



 

20.8.2014 MUDr. Ondřej HAVRÁNEK 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

téma: „Využití markerů buněčné proliferace a apoptózy v predikci 

patologického stádia karcinomu prostaty“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.   

 

20.8.2014 MUDr. Peter ČECH 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia  

téma: „Význam laterálne orientovanej biopsie prostaty u pacientov s 

hladinami PSA menej ako 10 ng/ml s vysokým objemom prostaty“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.    

 

21.8.2014 MUDr. Peter JACKULIAK 

študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Osteoporóza, osteopénia a diabetes mellitus“ 

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

 

22.8.2014 MUDr. Abdolhamid KHOSHAB 

študijný odbor: 7.1.7. chirurgia 

téma: „Fusion versus non fusion techniques in surgical management of lumbar 

degenerative disc disease“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.     

 

 

25.8.2014 MUDr. Barbora UHLIAROVÁ 

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Surfaktant a dýchacie cesty vo fyziologických a patologických 

podmienkach“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.   

 

26.8.2014 MUDr. Ľudovít JUREČEK 

  študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Farmakológia kašľového reflexu“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

26.8.2014 MUDr. Martina MIŠKOVSKÁ  

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Komplikácie po BCG vakcinácii“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   

 

27.8.2014 MUDr. Lucia FABUŠOVÁ ONDROVÁ 

  študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo   

téma: „Vplyv celkovej anestézie na aktuálny stav matky a novorodenca pri 

cisárskom reze“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.      

    

28.8.2014 MUDr. Michal ŠTUBŇA 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby    



téma: „Dispozičné a expozičné faktory ťažkej straty zraku v populácii 

dospelých“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.  

  školiteľ – špecialista: MUDr. Peter Žiak, PhD.       

 

31.10.2014 MUDr. Daniel VÁCLAVÍK 

  študijný odbor: 7.1.11. neurológia    

téma: „Asociace vybraných rizikových faktorů s tíží aterosklerotického 

postižení v karotické bifurkaci“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 

   

16.12.2014 MUDr. Roman KOREŇ 

  študijný odbor: 7.1.7. chirurgia    

téma: „Rozdielnosť a efektivita Laparoskopickej sleeve resekcie žalúdka 

a Laparoskopickej gastroplikácie v liečbe morbídnej obezity“ 

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

 


