
ÚSPEŠNÉ UKONČENIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V RÁMCI  

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

 

V  roku 2021 úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 41 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 35 doktorandov dennej formy štúdia a 6 

doktorandov externej formy štúdia. 

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 

22.03.2021 Mgr. Igor ŠŤASTNÝ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Epigenetické modifikácie v patogenéze karcinómu prsníka“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.  

 

23.03.2021 MUDr. Martin HANKO  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia  

téma: „Dekompresívna kraniektómia u pacientov po ťažkom úraze 

mozgu – prediktívne faktory funkčného neurologického výsledku liečby“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.   

 

16.06.2021 Mgr. Romana ULBRICHTOVÁ  

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

  študijný program: verejné zdravotníctvo 

téma: „Význam vybraných rizikových faktorov v pracovnom prostredí“ 

  školiteľ: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH   

 

18.08.2021 Mgr. Dominika KALÁNKOVÁ  

  študijný odbor: ošetrovateľstvo 

  študijný program: ošetrovateľstvo 

téma: „Problematika prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti“ 

  školiteľ: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.    

 

23.08.2021 RNDr. Katarína JANÍKOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Molekulová patológia karcinómu ovária“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.     

 

23.08.2021 RNDr. Jana BARBORÍKOVÁ  

  študijný odbor: farmácia 

  študijný program: farmakológia 

téma: „Nové farmakodynamické vlastnosti glykokonjugátov izolovaných 

zo sladkovodných rias v respiračnom systéme“ 

  školiteľ: doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.      

 

23.08.2021 PharmDr. Michaela KRIVOŠOVÁ  

  študijný odbor: farmácia 



  študijný program: farmakológia 

téma: „Monitorovanie hladín liečiv a skúmanie potencionálnych 

biomarkerov pri depresii“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.       

 

23.08.2021 PharmDr. Miroslava MOLITORISOVÁ 

  študijný odbor: farmácia 

  študijný program: farmakológia 

téma: „Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích 

ciest, zápalu a remodelácie v podmienkach experimentálnej alergickej 

astmy“ 

  školiteľ: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.        

 

23.08.2021 Mgr. Dominika MICHÁLÍKOVÁ  

  študijný odbor: farmácia 

  študijný program: farmakológia 

téma: „Metabolický syndróm a metabolický kognitívny syndróm: 

farmakologické možnosti ovplyvnenia rizikových faktorov“ 

  školiteľ: RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.    

 

23.08.2021 Mgr. Kristína CSATLÓSOVÁ 

  študijný odbor: farmácia 

  študijný program: farmakológia 

téma: „Ovplyvňujú antidepresíva počas gravidity a laktácie funkčný 

vývin mozgu a správanie potomstva potkanov?“ 

školiteľ: RNDr. Michal Dubovický, CSc.     

 

23.08.2021 PharmDr. Michaela PIEŠOVÁ 

  študijný odbor: farmácia 

  študijný program: farmakológia 

téma: „Embryo-fetálne programovanie neurobehaviorálnych zmien 

použitím modelu gestačnej hypoxie u potkanov“ 

školiteľ: RNDr. Mojmír Mach, PhD.      
 

23.08.2021 Mgr. Mária BRODŇANOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Vplyv zmien expresie génov pre horčíkové transportéry na 

mechanizmy bunkovej smrti v rôznych modeloch bunkového stresu“ 

školiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.       
 

23.08.2021 MVDr. Janka PÁLEŠOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Možnosti využitia tkanív zubných folikulov ako potencionálneho 

zdroja pre tvorbu zubných transplantátov v dentálnej regeneratívnej 

medicíne“ 

školiteľ: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  
 

23.08.2021 Mgr. Romana ZÁHUMENSKÁ   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 



  študijný program: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

téma: „Aplikácia techniky reprogramovania buniek a 3D kultivácie pri 

vývoji nových “in vitro“ biomedicínskych modelov“ 

školiteľ: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  
 

24.08.2021 MUDr. Nikola FERENCOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Zmeny centrálnej autonómnej regulácie pri depresívnej poruche 

v adolescentnom veku“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.  
 

24.08.2021 MUDr. Eva KÚDELOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia   

téma: „Možnosti neinvazívnej diagnostiky relapsu kolorektálneho 

karcinómu na úrovni nukleových kyselín“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.   
 

24.08.2021 MUDr. Michaela SKALIČANOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia   

téma: „Možnosti využitia miRNA v diagnostike a predikcii 

metastázujúceho karcinómu pľúc“ 

školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.    
 

24.08.2021 MUDr. Veronika KUČERAVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria 

téma: „Fenotypy obštrukčného spánkového apnoe u detí“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.     
 

24.08.2021 MUDr. Filip OLEKŠÁK 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria 

téma: „Hodnotenie vybraných parametrov ergospirometrie v pediatrii“ 

školiteľ: doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.      
 

24.08.2021 MUDr. Nina LENHARTOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria 

téma: „Genetická predispozícia retinopatie nedonosených“ 

školiteľ: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.       
 

25.08.2021 MUDr. Jakub BENKO 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Nové rizikové markery vzniku diabetes mellitus 2. typu“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.        
 

 



25.08.2021 MUDr. Michal PROKOPIČ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Fibroblastový rastový faktor 19: protektívna úloha v biliárnom 

trakte“ 

školiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.   
 

25.08.2021 Ing. Lukáš MARTVOŇ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska biofyzika 

téma: „Moderné metódy analýzy a modelovania respiračných 

motorických dejov“ 

školiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.     
 

30.08.2021 MUDr. Zuzana LAUČEKOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Možnosti využitia 3D-4D ultrazvukového zobrazenia v 

tehotnosti“ 

školiteľ: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.  
 

30.08.2021 RNDr. Marianna JAGELKOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Využitie analýzy DNA pri ovariálnom karcinóme“ 

školiteľ: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.  

 

30.08.2021 RNDr. Katarína ZELINOVÁ   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Využitie masívne paralelného sekvenovania DNA v manažmente 

pacientok s malígnym ochorením mliečnej žľazy“ 

školiteľ: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.  

 

30.08.2021 RNDr. Marek SAMEC   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Epigenetické modifikácie v experimentálnej mamárnej 

karcinogenéze rastlinnými funkčnými potravinami“ 

školiteľ: prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.   

 

28.09.2021 Mgr. Nina KOTLEBOVÁ   

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

  študijný program: verejné zdravotníctvo 

téma: „Fenotypové a genotypové charakteristiky epidemiologicky 

významných kmeňov Clostridium difficile“ 

školiteľ: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  

 

 

 



18.11.2021 MUDr. Terézia KRÁĽOVÁ   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: pediatria  

téma: „Vitamín D a nealkoholová steatóza pečene v detskom veku“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   

 

18.11.2021 Ing. Dominika ŠUTVAJOVÁ   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: pediatria  

téma: „Porovnanie EEG a spánkových vzorcov detí“ 

školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   

 

18.11.2021 MUDr. Matúš IGAZ   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: pediatria  

téma: „Vplyv niektorých metabolických faktorov ovplyvňujúcich vývoj 

mozgu dieťaťa“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.    

 

26.11.2021 Mgr. Mária PUTŠKO   

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Využitie forenznej tafonómie v súdnolekárskej praxi“ 

školiteľ: doc. MUDr. Jozef Krajčovič, CSc.     
 

14.12.2021 MUDr. Lucia BÓNA OLEXOVÁ    

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: normálna a patologická fyziológia 

téma: „Zmeny kardiovaskulárnej regulácie pri prolapse mitrálnej 

chlopne v adolescentnom veku“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.      
 

17.12.2021 MUDr. Jana OLEKŠÁKOVÁ    

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: neurológia  

téma: „Kardiovaskulárne a ďalšie nemotorické poruchy pri 

Parkinsonovej chorobe a ich    sofistikovaná analýza“ 

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

 

17.12.2021 MUDr. Róbert RUŽINÁK    

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo  

  študijný program: neurológia  

téma: „Význam individuálneho tréningu na postkomočnú symptomatiku 

a mozgovú konektivitu u pacientov s ľahkým mozgovým poranením“ 

školiteľ: doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.       
 

 

 

 

 



EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 

25.05.2021 MUDr. Michal URDA  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby  

téma: „Výťažnosť analýz genetických alterácií DNA u nemalobunkového 

karcinómu pľúc“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.    

 

24.08.2021 MUDr. Imrich BEER 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia   

téma: „Vplyv kryštalickej a krvnej kardioplégie na výskyt pooperačných 

fibrilácií predsiení po kardiochirurgických výkonoch“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.   

 

24.08.2021 MUDr. Peter MIKOLAJČÍK 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia   

téma: „Výskyt klinicky relevantných mutácií u pacientov s primárnym a 

metastatickým kolorektálnym karcinómom“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.   

 

24.08.2021 MUDr. Marek MALÍK 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia   

téma: „Význam ultrasonografie v pooperačnom sledovaní po 

torakochirurgických výkonoch“ 

školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.    

 

25.08.2021 RNDr. Lucián ZASTKO 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska biofyzika 

téma: „Účinky ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia s nízkou 

intenzitou na ľudské bunky“ 

školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, PhD.  

   

09.09.2021 MUDr. Veronika JANKOVIČOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby  

téma: „Akútna disekcia ascendentnej aorty –včasná diagnostika,  je 

možná prevencia?“ 

školiteľ: doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.     

 


