
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2016 
 

 

V  roku 2016  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 32 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 21 doktorandov dennej formy štúdia a 11 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

 

Denná forma štúdia 

 

 

 

1.2.2016 Mgr. Lukáš DURAJ 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Monitorovanie hemostázy pomocou trombelastometrie u tehotných žien 

s fyziologickou tehotnosťou a šestonedelím“ 

  školiteľ: prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.  

 

29.3.2016 MUDr. PhDr. Igor HRTÁNEK 

  študijný odbor: klinická farmakológia 

  téma:  „Psychostimulancia v pedopsychiatrii“ 

školiteľ:   prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.  

 

18.8.2016 MUDr. Veronika SZABÓOVÁ 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

 téma:  „Bariéry skríningu, rizikové faktory a prevencia karcinómu krčka 

maternice“ 

školiteľ:   doc. MUDr. V. Švihrová, PhD.   

 

23.8.2016 MUDr. Jana DLUHÁ 

  študijný odbor: neurológia  

 téma:  „Sledovanie účinnosti a bezpečnosti liečby heparínom a nadoparínom v 

akútnej fáze ischemickej NCMP“ 

školiteľ:   prof. MUDr. E. Kurča, PhD. FESO   

 

23.8.2016 Mgr. Eszter CSÁSZÁR (Externá vzdelávacia inštitúcia) 

  študijný odbor: farmakológia  

 téma:  „Pôsobenie psychoaktívnych látok počas gravidity na 

neurobehaviorálny vývin potomstva: Experimentálne štúdie na laboratórnych 

potkanoch“ 

školiteľ:   RNDr. M. Dubovický, CSc.    

 

23.8.2016 PharmDr. Kateŕina PLACHÁ (Externá vzdelávacia inštitúcia) 

  študijný odbor: farmakológia  

 téma:  „Poškodenie mozgu novorodenca v dôsledku nedostatočného 

okysličenia mozgu – štúdium patogenetických a terapeutických aspektov na 

novorodených potkanoch“ 

školiteľ:   RNDr. I. Juránek, DrSc.     

 



24.8.2016 Mgr. Ivana KAZIMIEROVÁ 

  študijný odbor: farmakológia  

 téma:  „Vplyv polyfenolických látok na obranné reflexy dýchacích ciest a zápal 

v podmienkach experimentálnej alergickej astmy“ 

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

 

24.8.2016 MUDr. Marián FEDOR 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

 téma:  „Terapeutická angiogenéza pri kritickej ischémii dolných končatín“ 

školiteľ:   prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.  

 

24.8.2016 MUDr. Tomáš VASIČKO 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

 téma:  „Analýza funkčného veku ANS v baníckych profesiách“ 

školiteľ:   doc. MUDr. O. Osina, PhD.   

 

24.8.2016 MUDr. Martin ĎURÍČEK 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

 téma:  „Funkčné vyšetrenie u podtypov GERD“ 

školiteľ:   prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.    

 

25.8.2016 MUDr. Lenka ŠOFRANKOVÁ 

  študijný odbor: pediatria  

 téma:  „Využitie laktulózovo-manitolového testu pri sledovaní vplyvu probiotík 

na črevnú permeabilitu u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka“ 

školiteľ:   doc. MUDr. Ľ. Jakušová, PhD.     

 

25.8.2016 MUDr. Tomáš STRACHAN 

  študijný odbor: pediatria  

 téma:  „Klinický obraz detí 5 rokov po diagnostike gastroezofágového refluxu“ 

školiteľ:   prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc.      

 

25.8.2016 MUDr. Silvia MIKOLAJČÍKOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

 téma:  „Geneticky podmienené a asociované poruchy homeostázy pľúcneho 

surfaktantu u novorodencov“ 

školiteľ:   prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

25.8.2016 MUDr. Marek KOZÁR 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

 téma:  „Včasný postnatálny vývoj kardiorespiračných funkcií u donosených 

novorodencov“ 

školiteľ:   prof. MUDr. K. Javorka, DrSc. 

 

25.8.2016 RNDr. Maroš KOLOMAZNÍK 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

 téma:  „Inaktivácia pľúcneho surfaktantu in vitro a in vivo“ 

školiteľ:   prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

 



26.8.2016 MUDr. Tomáš BUDAY 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

 téma:  „Zisťovanie nových mechanizmov kašľovej hypersenzitivity“ 

školiteľ:   doc. MUDr. J. Plevková, PhD.  

 

 

30.8.2016 MUDr. Petra KOLENČÍKOVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo      

 téma:  „Morfológia a molekulová biológia myelodysplastických stavov“ 

školiteľ:   prof. MUDr. L. Plank, CSc.  

 

30.8.2016 RNDr. Martin VÁŽAN 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo      

 téma:  „MicroRNA v úlohe regulačného markera apoptotickej signalizácie u 

pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL)“ 

školiteľ:   doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.   

 

30.8.2016 Mgr. Jana MAZUCHOVÁ 

  študijný odbor: dermatovenerológia       

 téma:  „Vybrané genetické polymorfizmy asociované s rozvojom varixov 

dolných končatín“ 

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

 

31.8.2016 Mgr. Eva JEŽKOVÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo    

 téma:  „Hypermetylácia promótorových oblastí génov RASSF1A a PITX2 ako 

prognostický faktor pri karcinóme prsníka“ 

školiteľ:   prof. MUDr. P. Žúbor, DrSc.     

 

15.12.2016 MUDr. Michal MEŠŤANÍK 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia     

 téma:  „Zmeny kardiovaskulárnej aktivity za fyziologických a patologických 

podmienok“ 

školiteľ:   doc. MUDr. I. Tonhajzerová, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Externá forma štúdia 

 

23.5.2016 MUDr. Michal HÁJEK 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo  

 téma:  „Intoxikace oxidem uhelnatým: Patofyziologie, patomorfologie, 

soudnělékařské aspekty intoxikace, možnosti hyperbarické oxygenoterapie“ 

školiteľ:   prof. MUDr. F. Novomeský, PhD.  

 

29.6.2016 MUDr. Milan HENČEL 

  študijný odbor: anestéziológia a resuscitácia   

 téma:  „Porovnanie celkovej anestézie s BIS monitoringom a spinálnej 

anestézie v podmienkach jednodňovej chirurgie pri operácii hemoroidov 

metódou HAL-RAR“ 

školiteľ:   prof. MUDr. B. Sániová, PhD.  

 

18.8.2016 PhDr. Slávka LITVOVÁ 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo   

 téma:  „Bariéry skríningu, rizikové faktory a prevencia karcinómu krčka 

maternice“ 

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

 

22.8.2016 RNDr. Daniela ŠPIGÚTHOVÁ 

  študijný odbor: lekárska biofyzika    

 téma:  „Fyzikálne charakteristiky a biologické účinky vysokofrekvenčných 

elektromagnetických polí v pásmach mobilnej komunikácie“ 

školiteľ:    prof. MUDr. J. Jakuš, DrSc.  

 

24.8.2016 RNDr. Igor PORVAZNÍK 

  študijný odbor: farmakológia     

 téma:  „Rezistencia na antituberkulotiká – korelácia laboratórnych a 

klinických parametrov“ 

školiteľ:    doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.   

 

24.8.2016 MUDr. Adriana KLIMENTOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby     

 téma:  „Diabetická nefropatia a minerálovo-kostná choroba“ 

školiteľ:    doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc.  

 

26.8.2016 MUDr. Lucia TOMČÍKOVÁ MIKUŠIAKOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia      

 téma:  „Použitie vysokofrekvenčných ventilačných techník pri respiračnom 

zlyhávaní novorodencov (experimentálny model)“ 

školiteľ:    doc. MUDr. D. Mokrá, PhD.   

 

30.8.2016 MUDr. Michal KALMAN 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo      

 téma:  „Morfológia a molekulová biológia kolorektálneho karcinómu“ 

školiteľ:    prof. MUDr. L. Plank, CSc.  



 

31.8.2016 MUDr. Jan DIVÁK 

  študijný odbor: chirurgia      

 téma:  „Monitorování hloubky celkové anestezie u dětí v průběhu 

chirurgického výkonu“ 

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

 

26.10.2016 MUDr. Gabriela BUGOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

 téma:  „Adenoidné vegetácie a nazálny oxid dusnatý“ 

školiteľ:    doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD. et PhD., MBA  

 

14.12.2016 MUDr. Jaroslav ŽENÍŠEK 

  študijný odbor: chirurgia 

 téma:  „Chirurgická léčba striktur uretry u muže“ 

školiteľ:    prof. MUDr. J. Švihra, PhD.  


