
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2015 
 

 

V  roku 2015  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 36 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 26 doktorandov dennej formy štúdia a 10 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

 

26.01.2015 Ing. Martina FURJELOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Význam karboanhydrázy IX a survivinu v nádorových léziách prsnej 

žľazy v korelácii s klinicko-morfologickými parametrami“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.   

 

10.02.2015 MUDr. Anna ŠUJANSKÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

téma: „Vplyv obštrukcie horných dýchacích ciest na spánok u detí“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

   

16.06.2015 MUDr. Eva ŠNIRCOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.26. klinická farmakológia 

téma: „Atomoxetín v liečbe komorbídnych porúch pri ADHD u detí 

a adolescentov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

16.06.2015 MUDr. Tomáš KULHAN 

  študijný odbor: 7.1.26. klinická farmakológia 

téma: „Farmakoterapia anxióznych porúch pri depresii v dospelosti“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 

17.06.2015 MUDr. Barbora KROŠLÁKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria 

téma: „Klinické, biochemické a genetické charakteristiky najčastejších 

vrodených imunodeficiencií v detskom veku“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

 

10.07.2015 MUDr. Klaudia PÉČOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.13. dermatovenerológia 

téma: „Hidradenitis suppurativa a anti-TNF alfa liečba“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.  

 

19.08.2015 Mgr. Jana ZIBOLENOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

téma: „Matematické modelovanie šírenia infekčných ochorení“ 

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

  školiteľ-špecialista: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.  

 



21.08.2015 Ing. Silvia GAVLIAKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Úloha trigeminálnych TRPM8 receptorov v modulácii obranných 

reflexov dýchacích ciest v zvieracích modeloch a u ľudí“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.  

 

21.08.2015 MUDr. Eva KOVÁČOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Úloha H3 a H4 antagonistov v modulácii kašľového reflexu“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.  

  

21.08.2015 Mgr. Pavol MIKOLKA 

  študijný odbor: 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

téma: „Exogénny surfaktant v kombinácii s protizápalovými látkami v liečbe 

respiračného zlyhávania novorodencov (experimentálny model)“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.   

 

24.08.2015 MUDr. Martin FISCHER 

  študijný odbor: 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia 

téma: „Možnosti ovplyvnenia subkortikálnych generátorov EEG signálu 

anestetikami“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.    

 

24.08.2015 MUDr. Gabriela HUBENÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Diagnostika periférnej mikroangiopatie u pacientov s diabetes 

mellitus“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

 

24.08.2015 MUDr. Matej SAMOŠ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Diabetes mellitus a akútny koronárny syndróm“ 

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

 

24.08.2015 MUDr. Stanislava DARUĽOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Metabolický syndróm a venózna tromboembolická choroba“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.   

 

24.08.2015 Mgr. Natália SEDLÁČKOVÁ (Externá vzdelávacia inštitúcia) 

  študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Prenatálne programovanie úzkosti a depresii podobného správania u 

potkanov: Modely subchronickej prenatálnej asfyxie“ 

  školiteľ: RNDr. Mojmír Mach, CSc.   

 

24.08.2015 Mgr. Michaela KOCMÁLOVÁ 

  študijný odbor: 7.3.2. farmakológia 

téma: „Úloha iónových kanálov v obranných reflexoch dýchacích ciest v 

podmienkach experimentálne indukovaného alergického zápalu“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.    



24.08.2015 Mgr. Andrea KAPINOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Fytochemikálie v prevencii experimentálnej rakoviny prsníka“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.  

 

   24.08.2015 Mgr. Ivana PILCHOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Modulácia syntézy a spracovania bielkovín vo vzťahu k ischémiou 

indukovanej oneskorenej smrti neurónov“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.  

 

   24.08.2015 MUDr. Daniel ČIERNY 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Genetické a biochemické faktory v regulácii imunitnej odpovede u 

pacientov so sclerosis multiplex“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.  

 

25.08.2015 Ing. Lucia LAUBERTOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Vplyv prírodných a syntetických látok na patogénne mechanizmy 

bunkovej línie experimentálneho diabetu“ 

  školiteľ: doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.  

 

25.08.2015 Ing. Miroslava ŠARLINOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Asociácia vybraných mikroRNA s rozvojom gastrointestinálnych 

tumorov“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

 

25.08.2015 RNDr. Eva BLAHOVCOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Význam apoptotickej signálnej dráhy pri rozvoji liekovej rezistencie 

vybraných nádorových buniek“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

 

26.08.2015 Ing. Ingrid ŠKORŇOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Doštičkové glykoproteíny pri syndróme lepivých doštičiek“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.  

 

27.08.2015 Mgr. Karina GEMZOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Mutačné analýzy vybraných nádorových ochorení. Molekulárny aspekt 

gastrointestinálnych stromálnych nádorov“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.   

 

 

 

 

 



27.08.2015 MUDr. Jozef MIČÁK 

  študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Komplexná analýza extranodálnych Non-Hodgkinových lymfómov 

mozgu a miechy“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.    

 

28.08.2015 MUDr. Barbora ZOĽÁKOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Nové možnosti laboratórnej diagnostiky bakteriálnej infekcie 

novorodencov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.   

 

 

Externá forma 

 

26.06.2015 MUDr. Ivan MARGET 
  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Vplyv zmien metabolizmu na vývoj chronickej obštrukčnej choroby 

pľúc“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.  

 

26.06.2015 MUDr. Ivan KOCAN 
  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Prevalencia latentnej tuberkulóznej infekcie u zdravotníckych 

pracovníkov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.  

 

19.08.2015 MUDr. Dana ROŠKOVÁ 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

téma: „Profylaxia profesionálnych infekčných hepatitíd pri poraneniach 

pracovníkov v zdravotníctve“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. 

 

19.08.2015 PaedDr. Andrej KRAJČOVIČ 

  študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

téma: „Komunikačné stratégie používané na komunikáciu predstaviteľov 

sektoru zdravotníctva s verejnosťou vo vybraných členských štátoch EÚ počas 

pandémie chrípky vyvolanej vírusom A(H1N1)“ 

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

 

24.08.2015 MUDr. Jozef MICHALÍK 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Vybrané klinické, biochemické a genetické prognostické markery 

sclerosis multiplex“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.  

 

 

 

 

 



25.08.2015 MUDr. Jaroslav WEISSENSTEINER 

  študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Korelácia hladiny markerov kostného metabolizmu a nádorových 

markerov s nálezom pri celotelovej scintigrafii skeletu u vybraných nádorových 

ochorení“ 

  školiteľ: doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.   

 

26.08.2015 MUDr. Ivana SÁGOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Metabolický syndróm a osteoporóza“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.    

 

26.08.2015 MUDr. Denisa OSINOVÁ 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Implementácia nových smerníc chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

podľa GOLD 2011“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.    

 

26.08.2015 MUDr. Martin SCHNIERER 

  študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby 

téma: „Agregabilita trombocytov u pacientov s IBD“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.     

 

28.08.2015 MUDr. Vladimír ZOĽÁK 

  študijný odbor: 7.1.10. pediatria  

téma: „Ultrasonografia pľúc u kriticky chorých detí s respiračnou 

insuficienciou“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 

 


