
P r e h ľ a d  

absolventov doktorandského štúdia za rok 2017 
 

V  roku 2017  úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 38 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 25 doktorandov dennej formy štúdia a 13 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

12.2.2017 MUDr. Lucia MARUŠIAKOVÁ 

  študijný odbor: pediatria  

téma: „Očisťovacia schopnosť dýchacích ciest detí v patologických 

podmienkach“ 

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

 

22.8.2017 Mgr. Dominika LUPTÁKOVÁ 

(Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Farmakologické aspekty hypoxicko – ischemického poškodenia 

neonatálneho mozgu“ 

  školiteľ: RNDr. I. Juránek, DrSc.   

 

22.8.2017 MVDr. Romana KOPRDOVÁ 

(Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Psychofarmakologický skríning nových pyridoindolových derivátov 

využitím animálnych modelov úzkostí a depresie“ 

  školiteľ: RNDr. M. Mach, CSc.    

 

22.8.2017 PharmDr. Lukáš SLOVÁK 

(Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Hodnotenie nových prístupov liečby reumatoidnej artritídy zameraných 

na reguláciu imunity a oxidačného stresu v predklinickej štúdii“ 

  školiteľ: PharmDr. K. Bauerová, DrSc.     

 

22.8.2017 Mgr. Veronika STARÁ 

(Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Neurodegenerácia mozgu potkana a účinok vybraných látok“ 

  školiteľ: RNDr. Z. Gáspárová, CSc.  

 

23.8.2017 Ing. Anna URBANOVÁ 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Sledovanie farmakodynamických a farmakokinetických vlastností 

inhibítorov fosfodiesteráz pri chronických obštrukčných ochoreniach 

dýchacích ciest spojených so zápalom a kašľom“ 

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

 

 



23.8.2017 Mgr. Lenka PAPPOVÁ 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Farmakologické ovplyvnenie kinetiky cílií respiračného traktu“ 

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

 

23.8.2017 PharmDr. Veronika SIVOVÁ 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Antitusická aktivita rastlinných polysacharidov“ 

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

 

23.8.2017 MUDr. Radoslava ŠIMONOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Monitorovanie antitrombotickej liečby metódou fosforylácie VASP“ 

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

 

23.8.2017 MUDr. Lucia STANČIAKOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Využitie monitorovania hemostázy v manažmente antikoagulačnej 

profylaxie u žien s rizikovou tehotnosťou“ 

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

 

23.8.2017 RNDr. Ľubica KOŘÍNKOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Využitie automatického hodnotenia hemostázy v laboratórnej 

diagnostike trombocytopatií a porúch primárnej hemostázy“ 

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

 

24.8.2017 MUDr. Marcela ŇACHAJOVÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Génová charakteristika endometriálneho karcinómu“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Višňovský, CSc.  

 

24.8.2017 RNDr. Sandra MERŠAKOVÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Molekulárne analýzy a detekcie metylácie DNA pri rakovine krčka 

maternice“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Višňovský, CSc.  

 

25.8.2017 MUDr. Andrea KOZÁROVÁ 

  študijný odbor: dematovenerológia 

téma: „Diagnostické využitie vysokofrekvenčnej 20 MHZ sonografie v 

dermatovenerológii“ 

  školiteľ: doc. MUDr. E. Minariková, PhD.  

  

25.8.2017 MUDr. Táňa PAPPOVÁ 

  študijný odbor: dematovenerológia 

téma: „Lichen sclerosus“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Péč, CSc.    

 

 



 

25.8.2017 MUDr. Tatiana PÉČOVÁ 

  študijný odbor: dematovenerológia 

téma: „Biologická anti-TNF-alfa liečba a jej infekčné komplikácie“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Ž. Fetisovová, PhD.     

 

28.8.2017 RNDr. Petra KOŠÚTOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia 

téma: „Hodnotenie markerov zápalu pri experimentálnom akútnom poškodení 

pľúc“ 

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

 

30.8.2017 RNDr. Veronika TIMKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Vplyv veku a homocysteínu na enzýmy a transportné bielkoviny srdca“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Kaplán, CSc.   

 

30.8.2017 RNDr. Veronika FIALKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Sledovanie molekulových zmien u vybraných nádorových ochorení“ 

  školiteľ: doc. Mgr. E. Babušíková, PhD.    

 

30.8.2017 RNDr. Barbara TÓTHOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Štúdium neuroprotekcie pri vybraných poruchách CNS“ 

  školiteľ: prof. RNDr. J. Lehotský, DrSc.     

 

30.8.2017 RNDr. Sandra HÁNYŠOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Molekulárne štúdium vybraných porúch CNS“ 

  školiteľ: prof. RNDr. J. Lehotský, DrSc.     

 

31.8.2017 RNDr. Veronika MEŠŤANOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Heterogenita bunkovej populácie týmusu človeka“ 

  školiteľ: prof. MUDr. M. Adamkov, CSc.      

 

26.10.2017 MUDr. Michal HENNEL 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Závislosť medzi štruktúrou a funkciou v nociceptívnych nervových 

zakončeniach v dýchacích cestách“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.   

 

28.11.2017 MUDr. Otília PETROVIČOVÁ 

  študijný odbor: pediatria  

téma: „Pupočníkové IgE a atopický pochod“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric.   

 

 

 



 

12.12.2017 Mgr. Ivana SUN 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Farmakologické ovplyvnenie apoptózy v podmienkach experimentálne 

indukovaného zápalu dýchacích ciest“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.    

 

Externá forma štúdia 

 

22.5.2017 RNDr. Mária ŠKEREŇOVÁ  

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Haplotypová analýza génu TP53 asociovaného s kolorektálnym 

karcinómom“ 

  školiteľ: doc. RNDr. E. Halašová, PhD.   

 

19.6.2017 MUDr. Stanislav KŘIVANEK  

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Totálna endoprotéza kolenného kĺbu: kolenný tenziometer a možnosti 

jeho využitia“ 
  Školiteľ: doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.  

Školiteľ-špecialista: MUDr. Libor Nečas, PhD.  

 

19.6.2017 MUDr. Jozef ULIANKO  

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Použitie podtlaku pri fixácii meshovaných voľných kožných 

transplantátov“ 
  Školiteľ: prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD.   

 

19.6.2017 MUDr. René OŠENÁK   

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Klinické a rádiologické výsledky prednej krčnej intersomatickej fúzie 

implantátom Zero Profile VA“ 
  Školiteľ: doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD.    

 

22.8.2017 MUDr. Veronika BUZALKOVÁ   

  študijný odbor: patologická anatómi a súdne lekárstvo 

téma: „Komplexná analýza gastrointestinálnych stromálnych tumorov“ 
  Školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc.  

 

22.8.2017 MUDr. Michal ŽÁČEK 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Laparoskopická resekcia rekta pre karcinóm“ 
  Školiteľ: doc. MUDr. J. Váňa, PhD.   

 

25.8.2017 Mgr. Hana HABIŇÁKOVA 

  študijný odbor: lekárska biofyzika 

téma: „Hodnotenie expozície a výskytu subjektívnych symptómov u 

stredoškolskej mládeže pri používaní vysokofrekvenčných zdrojov 

elektromagnetických polí“ 
  Školiteľ: prof. MUDr. J. Jakuš, DrSc.   

 



 

31.8.2017 Mgr. Ľubica JESENSKÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Možnosti individualizovanej medicíny u pacientov so sclerosis 

multiplex“ 

  školiteľ: doc. Mgr. E. Babušíková, PhD.      

 

31.8.2017 MUDr. Juraj ŠUTOVSKÝ  

  študijný odbor: neurológia  

téma: „Rozsah stabilizácie lumbálnej chrbtice pri jednoúrovňovej 

spondylolistéze“ 

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

 

28.11.2017 MUDr. Miroslava KOHÚTOVÁ  

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Histamínová intolerancia“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric.   

 

28.11.2017 MUDr. Radovan KOŠTURIAK  

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Vitamín D a imunitný systém“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric.   

 

28.11.2017 MUDr. Denisa KOČIŠOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Steatóza pečene u detí ako súčasť rôznych klinických jednotiek“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.  

 

07.12.2017 MUDr. Michal MOKÁŇ 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Steatóza pečene u detí ako súčasť rôznych klinických jednotiek“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.  

 

 


