
ÚSPEŠNÉ UKONČENIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V RÁMCI  

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

 

 

V  roku 2019 úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 34 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 24 doktorandov dennej formy štúdia a 10 

doktorandov externej formy štúdia.  

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 

11.03.2019 Ing. Soňa URAMOVÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Rastlinné funkčné potraviny v prevencii a liečbe experimentálneho 

karcinómu prsníka“ 

  školiteľ: doc. RNDr. P. Kubatka, PhD.  

  

25.04.2019 MUDr. Dana CESNEKOVÁ 

  študijný odbor: klinická farmakológia  

téma: „Psychofarmakoterapia depresívnej poruchy v adolescencii“ 

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

 

25.04.2019 MUDr. Miloslav OPPA 

  študijný odbor: klinická farmakológia  

téma: „Psychofarmakoterapia depresívnej poruchy v dospelosti“ 

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

 

25.04.2019 Ing. Veronika TUPÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Význam karbonickej anhydrázy IX v kolorektálnych karcinómoch“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.    

 

15.05.2019 MUDr. Marek PRŠO 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Rizikové faktory nealkoholovej steatózy pečene v detskom veku“ 

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

 

15.05.2019 MUDr. Martina KOSTKOVÁ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Kvalita spánku a poruchy dýchania v spánku vo vzťahu ku glykemickej 

kontrole u detí s diabetes mellitus 1. typu“ 

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

 

15.05.2019 MUDr. Katarína POZORČIAKOVÁ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Oxytocín, genetika a obezita v detskom veku“ 

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

 

10.06.2019 MUDr. Mária MARCINKOVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo  



téma: „Aktuálne poznatky humánnej antropológie a ich implikácia do 

forenzných vied“ 

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

 

24.06.2019 MUDr. Peter LIPTÁK 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Úloha autonómneho nervového systému pri funkčných ochoreniach 

gastrointestinálneho traktu“ 

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

 

24.06.2019 MUDr. Matej VNUČÁK 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacientov pred transplantáciou 

obličky“ 

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

 

19.08.2019 Mgr. Anna TOMAŠCOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Proteomické zmeny pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu“ 

  školiteľ: doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.    

 

19.08.2019 MVDr. Dagmar KALENSKÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia   

téma: „Štúdium biologických zmien u vybraných porúch CNS“ 

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

 

19.08.2019 Ing. Miroslav KOHAN 

  študijný odbor: lekárska biofyzika 

téma: „Hodnotenie odpovedí organizmu na expozíciu vysokofrekvenčným 

elektromagnetickým poliam v pásmach mobilnej komunikácie“ 

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

 

19.08.2019 Ing. Veronika FERENČÍKOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Kvantitatívne stanovenie CrIII a CrVI u pacientov s poruchou 

glukózovej tolerancie“ 

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

 

19.08.2019 MUDr. Lenka NOSÁKOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Kvalita života a komplikácie pacientov s neuroendokrinnými nádormi 

tráviaceho traktu liečenými somatostatínovými analógmi“ 

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

 

21.08.2019 Mgr. Martin NOVÁK 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo  

téma: „Surveillance vybraných epidemiologicky závažných mikroorganizmov v 

nemocničnom prostredí“ 

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

 



26.08.2019 Ing. Jana KROHOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia   

téma: „Spontánne oscilácie kardiovaskulárnych parametrov – kauzálne vzťahy 

a siete“ 

  školiteľ: prof. MUDr. M. Javorka, PhD.  

 

26.08.2019 Ing. Peter KLČO 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia   

téma: „Ambulantné monitorovanie kašľa“ 

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

 

27.08.2019 Mgr. Simona ŠVAJDOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia   

téma: „Aferentné mechanizmy viscerálnych reflexov“ 

  školiteľ: doc.  RNDr. M. Brozmanová, PhD.  

 

27.08.2019 Mgr. Jana HARSÁNYIOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia   

téma: „Structure of visceral nociceptors“ 

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

 

27.08.2019 RNDr. Barbora VÁŇOVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo   

téma: „Molekulová biológia nádorovej heterogenity kolorektálneho 

karcinómu“ 

  školiteľ: Mgr. T. Burjanivová, PhD.   

 

28.08.2019 MUDr. Lucia NANDRÁŽIOVÁ 

  študijný odbor: pediatria    

téma: „Variabilita tlaku krvi novorodencov s hyperbilirubinémiou“ 

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

 

28.08.2019 MUDr. René GUMULÁK 

  študijný odbor: pediatria    

téma: „Zmeny tkanivovej oxygenácie počas postnatálnej adaptácie 

novorodencov“ 

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

 

 

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 

15.04.2019 MUDr. Markéta SMOLÁROVÁ  

  študijný odbor: dermatovenerológia 

téma: „Využitie dermatoskopie v dermatovenerológii“ 

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

 

15.05.2019 MUDr. Jakub GÉCZ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Genetický základ porúch sexuálnej diferenciácie“ 

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



 

10.06.2019 MUDr. Mgr. Peter ŠTIAK 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo  

téma: „Forenzná alhohológia a jej medicínsko – právne aspekty“ 

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

 

18.06.2019 MUDr. Ľubomír TULINSkÝ 

  študijný odbor: chirurgia  

téma: „Úloha génov kódujúcich miRNA v rozvoji karcinómu pľúc“ 

  školiteľ: doc. MUDr. A. Dzian, PhD.  

 

18.06.2019 MUDr. Pavol SNOPKO 

  študijný odbor: chirurgia  

téma: „Operačná liečba degenerovanej driekovej chrbtice u starších pacientov 

– analýza rizikových faktorov a pooperačných komplikácií“ 

  školiteľ: doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD.  
 

19.08.2019 MUDr. Michaela PLICHTOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Hypoglykémia, variabilita glykémií a kardiovaskulárne ochorenia“ 

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

26.08.2019 MUDr. Gabriela ŠPÁNIKOVÁ 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Nové technológie v chirurgickej disekcii mäkkých tkanív“ 

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

26.08.2019 Mgr. Boris LIPTÁK 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch srdca počas 

metabolického syndrómu“ 

  školiteľ: RNDr. Zdenka Gáspárová, PhD.      

 

28.08.2019 MUDr. Richard ŠKOLKA 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Gestačný diabetes mellitus“ 

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

28.08.2019 MUDr. Jozef BREZNICKÝ 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Periprotetické infekcie v ortopédii“ 

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

 


