
ÚSPEŠNÉ UKONČENIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V RÁMCI ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

 

Úspešné ukončenie doktorandského štúdia v rámci študijných programov: 

 

V  roku 2018 úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 43 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 25 doktorandov dennej formy štúdia a 18 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

Denná forma štúdia 

 

21.02.2018 MUDr. Michaela HRTÁNKOVÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Nové metódy diagnostiky fetálnej hypoxie“ 

  školiteľ: doc. MUDr. K. Biringer, PhD.   

 

13.03.2018 MUDr. Andrea MEŠŤANÍKOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia 

téma: „Aktivita autonómneho nervového systému pri adolescentnej depresii“ 

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

 

20.03.2018 MUDr. Róbert ROSOĽANKA 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Zvyšovanie incidencie závažnej helmintozoonózy na území SR – úskalia 

diagnostiky a liečby“ 

  školiteľ: doc. MUDr. K. Šimeková, PhD.  

 

20.08.2018 RNDr. Katarína DIBDIAKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Úloha mitochondrií, endoplazmatického retikula a ich interakcií v 

mechanizmoch bunkovej smrti neurálnych buniek“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Račay, PhD.   

 

20.08.2018 Mgr. Simona SAKSONOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Štúdium neuroprotektívnych mechanizmov bielkovín tepelného šoku“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Račay, PhD.   

 

21.08.2018 Ing. Martina KRUTÁKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Asociácia vybraných mikroRNA s rozvojom pľúcnych tumorov“ 

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

 

22.08.2018 RNDr. Bibiana MALICHEROVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Molekulová patológia malígneho melanómu“ 

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

 

22.08.2018 RNDr. Ivana KAŠUBOVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo 



téma: „Molekulárno-genetické a epigenetické analýzy kolorektálneho 

karcinómu“ 

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

 

22.08.2018 MUDr. Renáta MICHALOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Metabolický syndróm a aspirínová rezistencia“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.    

 

22.08.2018 MUDr. Tomáš ŠIMURDA 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Komplexná diagnostika a manažment liečby vrodených porúch 

fibrinogénu“ 

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

 

24.08.2018 Ing. Zuzana KOTMANOVÁ 

  študijný odbor: lekárska biofyzika   

téma: „Neurotransmisia a neuromodulácia pri reflexných odpovediach z 

respiračného traktu“ 

  školiteľ: prof. RNDr. I. Poliaček, PhD.  

 

24.08.2018 Ing. Jakub MÍŠEK 

  študijný odbor: lekárska biofyzika   

téma: „Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia a ich účinky na centrálny 

nervový systém u zvierat a ľudí“ 

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

 

27.08.2018 MUDr. Tomáš JURKO 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Hodnotenie parametrov arteriálnej tuhosti v detskom veku“ 

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

 

27.08.2018 MUDr. Zuzana BELICOVÁ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Hodnotenie kôrovej elektrickej aktivity mozgu donosených 

novorodencov pomocou amplitúdovej elektroecefalografie počas fototerapie“ 

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

 

27.08.2018 MUDr. Lenka KOČVAROVÁ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Hodnotenie splanchnickej cirkulácie novorodencov pomocou 

dopplerovskej sonografie“ 

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

 

27.08.2018 RNDr. Zuzana SŇAHNIČANOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Genetické aspekty diabetes mellitus u detí“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD.  

 

 



27.08.2018 PharmDr. Martin KERTYS 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie inhibítorov fosfodiesteráz v 

biologických matriciach pomocou hmotnostnej spektrometrie v modeli 

alergického zápalu dýchacích ciest“ 

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

 

27.08.2018 PharmDr. Barbara KAPRINAY 

  (Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch cievneho systému počas 

metabolického syndrómu“ 

  školiteľ: RNDr. Z. Gáspárová, CSc.   

 

27.08.2018 Mgr. Kristína BELOVIČOVÁ 

  (Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Ovplyvňujú antidepresíva počas tehotenstva a dojčenia vývin mozgu a 

správanie potomstva? Experimentálna štúdia neurobehaviorálnej teratogenity 

venlafaxínu“ 

  školiteľ: RNDr. Michal Dubovický, CSc.    

 

28.08.2018 MUDr. Iveta BUJŇÁKOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Zmeny autonómneho nervového systému pri poruchách autistického 

spektra“ 

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

 

30.08.2018 MUDr. Klaudia KALMÁROVÁ 

  študijný odbor: neurológia  

téma: „Vybrané markery aktivity a agregability  trombocytov pri ischemickej 

NCMP“ 

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

 

11.09.2018 RNDr. Dana DVORSKÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Nové trendy v diagnostike ochorení tela maternice: stanovenie 

expresného profilu leiomyómov maternice“ 

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

 

11.09.2018 RNDr. Dušan BRANÝ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Molekulárny profiling tumorov hladkej svaloviny tela maternice“ 

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

 

02.10.2018 RNDr. Dušan LODERER 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Neinvazívne prenatálne testovanie s využitím voľnej fetálnej DNA“ 

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

 



18.12.2018 RNDr. Henrieta DROBKOVÁ 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Génový profil karcinómu prostaty“ 

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

 

 

Externá forma štúdia 

 

24.05.2018 RNDr. Roman ŠUTKA  

  študijný odbor: dermatovenerológia 

téma: „Centrálny register biologickej liečby stredne ťažkej a ťažkej formy 

psoriázy“ 

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

 

26.06.2018 MDDr. Ján JURKEMÍK, MPH, MBA   

  študijný odbor: zubné lekárstvo 

téma: „Porovnanie chirurgickej a konzervatívnej liečby zlomenín 

artikulačných výbežkov sánky“ 

  školiteľ: doc. MUDr. D. Statelová, PhD., mim. prof.  

 

26.06.2018 MUDr. Ján JANEK   

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Vplyv ventingu vena cava inferior na peroperačný a včasný pooperačný 

priebeh pri transplántácii pečene“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc.  

 

26.06.2018 MUDr. Blažej PALKOCI 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Vplyv rizikových faktorov na vznik pooperačných komplikácií u 

pacientov po resekčných výkonoch na pankrease“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc.  

 

26.06.2018 MUDr. Michal CHMÚRNY 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Porovnanie metodík balancovania ligamentóznych štruktúr pri 

implantácii tep kolenného kĺbu“ 

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

 

03.07.2018 MUDr. Martin PLEVA 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice 

hypertrofické kardiomyopatie“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Belicová, PhD.  

 

21.08.2018 MUDr. Gabriela BELÁKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Citrulinizácia proteínov pri ochoreniach spojiva“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Račay, PhD.   

 

 



21.08.2018 MUDr. Peter SKLIENKA 

  študijný odbor: anestéziológia a resuscitácia  

téma: „Prediktory akútneho zlyhania obličiek u pacientov so závažným 

poranením“ 

  školiteľ: doc. MUDr. R. Záhorec, PhD.    

 

22.08.2018 MUDr. Martin HUDEC 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Vplyv perkutánnej koronárnej revaskularizácie na chronické srdcové 

zlyhávanie“ 

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

 

23.08.2018 MUDr. Jana NIKOLINYOVÁ 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo  

téma: „Verejnozdravotné aspekty užívania psychoaktívnych návykových látok 

počas tehotenstva“ 

  školiteľ: doc. MUDr. T. Baška, PhD.     

 

23.08.2018 MUDr. Tatiana ŠRÁMKOVÁ 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo  

téma: „Analýza sociálnych dopadov zdravotných komplikácií u novorodencov 

v závislosti od porúch metabolizmu glukózy u ich matiek“ 

  školiteľ: doc. MUDr. T. Baška, PhD.     

 

27.08.2018 Mgr. Mária JANČINOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Depresívne symptómy a poruchy spánku u detí a adolescentov s 

diabetes mellitus 1. typu“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD.      

 

27.08.2018 MUDr. Kristína KUBEJOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Význam denzitometrického vyšetrenia u chronicky chorých detí“ 

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

 

28.08.2018 MUDr. Natália KAVALČÍKOVÁ BOGDAŇOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Pohlavné rozdiely v maturácii kašľového reflexu a klinickej prezentácii 

kašľovej hypersenzitivity“ 

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

 

30.08.2018 MUDr. Milan GRÓFIK 

  študijný odbor: neurológia   

téma: „Výskyt a možné príčiny polyneuropatie pri Parkinsonovej chorobe“ 

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

 

21.11.2018 MUDr. Miroslav REPKO 

  študijný odbor: pediatria  

téma: „Orálny alergický syndróm v detskom veku“ 

školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA    



 

06.12.2018 MUDr. Ján SOJAK 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Zmeny reaktivity dýchacích ciest u pediatrických pacientov po 

endoskopickej adenoidektómii“ 

školiteľ: prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.     

 

06.12.2018 MUDr. Peter FERENC 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Respiračné reflexy u detí s ochoreniami dýchacích ciest“ 

školiteľ: prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.     

 

 


