Habilitačné a inauguračné konania v roku 2019
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Daniela Kantárová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce: „Diabetes mellitus 1. typu – prototyp autoimunitných chorôb.“
VR JLF UK dňa 12. 6. 2019 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentka v študijnom
odbore vnútorné choroby.
RNDr. Michal Šimera, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: lekárska biofyzika
Téma habilitačnej práce: „Zmeny excitability a rytmicity tracheobronchiálneho kašľa
centrálnymi a periférnymi vplyvmi.“
VR JLF UK dňa 12. 6. 2019 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore lekárska biofyzika.

B. Ukončené inauguračné konanie na JLF UK:
doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: pediatria
Téma inauguračnej prednášky: „Imunopatologické stavy detského veku v kontexte ostatných
desaťročí.“
Inauguračné konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 21. 6. 2018 a dňa
15. 10. 2018 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 27. 3. 2019.

C. Ukončené inauguračné konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: biologia
Téma inauguračnej prednášky: „Chemoprevencia karcinómu prsníka rastlinnými
prirodzenými substanciami“
Inauguračné konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
dňa 13. 2. 2019 a dňa 15. 3. 2019 pred VR UPJŠ.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 11. 6. 2019.
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Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2018
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: chirurgia
Téma habilitačnej práce: „Rozšírené kritériá darcovstva obličiek u darcov s mozgovou
smrťou.“
Téma habilitačnej prednášky: „Striktúry ureteru po transplantácii obličky.“
VR JLF UK dňa 12. 12. 2018 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore chirurgia.
MUDr. Matej Samoš, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce: „Význam laboratórneho monitorovania nových antitrombotík
v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení.“
Téma habilitačnej prednášky: „Diabetes mellitus a účinnosť antitrombotickej liečby
vybraných kardiovaskulárnych ochorení.“
VR JLF UK dňa 12. 12. 2018 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore vnútorné choroby.
RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce: „Molekulová a funkčná charakteristika nových bunkových Mg(2+)
transportérov /MG(2+) homeostatických faktorov SLC41A1, SLC41A3 a CNNM2.“
Téma habilitačnej prednášky: „Bunková Mg 2+ homeostáza a jej regulácia.“
VR JLF UK dňa 12. 12. 2018 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: pediatria
Téma habilitačnej práce: „Aktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom
veku.“
Téma habilitačnej prednášky: „Genetické faktory v etiopatogenéze Crohnovej choroby –
minulosť, súčasnosť a budúcnosť.“
VR JLF UK dňa 21. 6. 2018 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom
odbore 7.01.10 pediatria.

B. Ukončené habilitačné konanie učiteľa JLF UK na inej fakulte UK:
RNDr. Zuzana Danková, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: biológia
Téma habilitačnej práce: „Genetické a environmentálne koreláty kardiovaskulárneho rizika na
Slovensku.“
Téma habilitačnej prednášky: „Asociácia genetických a environmentálnych rizikových
faktorov kardiovaskulárnych ochorení.“
VR PrirF UK dňa 27. 4. 2018 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom
odbore 4.2.1 biológia.
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C. Ukončené vymenúvacie konania na JLF UK:
doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednášky: „Možnosti ovplyvnenia akútneho poškodenia pľúc.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 22. 3. 2018 a dňa
18. 6. 2018 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 10. 12. 2018.
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: farmakológia
Téma inauguračnej prednášky: „Inhibítory fosfodiesterázy v liečbe ochorení dýchacích ciest.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 22. 3. 2018 a dňa
18. 6. 2018 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 10. 12. 2018.
doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: lekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednášky: „Centrálne aspekty regulácie a modulácie kašľového reflexu.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 6. 12. 2017 a dňa
26. 2. 2018 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 19. 9. 2018.
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: farmakológia
Téma inauguračnej prednášky: „Farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 30. 3. 2017 a dňa
16. 10. 2017 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 22. 5. 2018.
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednášky: „Variabilita frekvencie srdca – od mechanizmov po využitie
v psychofyziologickom výskume.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 22. 6. 2017 a dňa
16. 10. 2017 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 22. 5. 2018.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2017
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Ema Kantorová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.01.11 neurológia
Téma habilitačnej práce: „Vybrané aspekty sclerosis multiplex.“
Téma habilitačnej prednášky: „Fenomén neurodegenerácie pri sclerosis multiplex.“
VR JLF UK dňa 6. 12. 2017 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom
odbore 7.01.11 neurológia.
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MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.01.11 neurológia
Téma habilitačnej práce: „Malígny edém a endovaskulárna liečba akútnych iNCMP.“
Téma habilitačnej prednášky: „Hyperakútna iNCMP, súčasné zobrazovacie možnosti.“
VR JLF UK dňa 6. 12. 2017 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.01.11 neurológia.
MUDr. Desanka Výbohová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.01.02 anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce: „Kvantitatívne morfologické hodnotenie krvných a lymfatických
mikrociev plexus subpapillaris v zdravej koži a kožných léziách psoriasis vulgaris a lichen
ruber planus.“
Téma habilitačnej prednášky: „Vasa cutis – cievy kože.“
VR JLF UK dňa 12. 10. 2017 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom
odbore 7.01.02 anatómia, histológia a embryológia.
RNDr. Tatiana Matáková, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce: „Biomarkery náchylnosti na kolorektálny karcinóm.“
Téma habilitačnej prednášky: „Biomarkery v personalizovanej medicíne.“
VR JLF UK dňa 22. 6. 2017 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom
odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.
MUDr. Ivana Dedinská, PhD. /UNM, Martin/
Študijný odbor: 7.1.4 vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce: „Diabetes mellitus po transplantácii obličky.“
Téma habilitačnej prednášky: „Faktory ovplyvňujúce výber indukcie u pacienta
podstupujúceho transplantáciu obličky.“
VR JLF UK dňa 30. 3. 2017 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom
odbore 7.1.4 vnútorné choroby.

B. Ukončené habilitačné konanie učiteľa JLF UK na inej fakulte UK:
MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.16 otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce: „Vplyv alergickej rinitídy na funkciu dolných dýchacích ciest.“
Téma habilitačnej prednášky: „Postavenie chorôb nosa a prinosových dutín v koncepte
jednotných dýchacích ciest.“
VR LF UK dňa 16. 2. 2017 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.16 otorinolaryngológia.

C. Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK:
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.4.2 verejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednášky: „Zdravie ženy v primárnej prevencii ako verejnozdravotný
problém.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 8. 12. 2016 a dňa
20. 2. 2017 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 4. 12. 2017.
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doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednášky: „Aktivita aferentných nervových zakončení dýchacích ciest v
klinických podmienkach.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 30. 3. 2017 a dňa
5. 6. 2017 pred VR UK.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 4. 12. 2017.

D. Ukončené vymenúvacie konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
Doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: lekárska biológia
Téma inauguračnej prednášky: „Biologické aspekty vzniku a rozvoja karcinómu plúc.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou LF UP dňa 1. 12. 2016 a pred
VR UP dňa 13. 3. 2017.
Menovanie prezidentom ČR dňa 19. 6. 2017.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2016
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Anton Dzian, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.7 chirurgia
Téma habilitačnej práce: „Moderný manažment pľúcnych metastáz a faktory prežívania.“
Téma habilitačnej prednášky: „Aktuálne možnosti videotorakoskopickej chirurgie.“
VR JLF UK dňa 13. 10. 2016 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.7 chirurgia.
RNDr. Jozef Hatok, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce: „Význam ABC transportných a apoptotických proteínov pri vzniku
liekovej rezistencie nádorových buniek.“
Téma habilitačnej prednášky: „Cielenie na proteíny liekovej rezistencie od metód po
personalizovanú terapiu.“
VR JLF UK dňa 13. 10. 2016 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.
MUDr. Štefan Sivák, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.11 neurológia
Názov habilitačnej práce: „Ľahké mozgové poranenie.“
Názov habilitačnej prednášky: „MR spektroskopia u vybraných neurologických ochorení.“
VR JLF UK dňa 16. 6. 2016 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.11 neurológia.

B. Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK:
Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.3 normálna a patologická fyziológia
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Téma inauguračnej prednášky: „Ovplyvnenie kašľa aktiváciou aferentných nervov nosovej
sliznice v experimentálnych a klinických podmienkach.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 10. 12. 2015 a
pred VR UK dňa 11. 4. 2016.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 9. 11. 2016.
Doc. MUDr. Michal Javorka, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednášky: „Variabilita kardiovaskulárnych parametrov – od signálu
k hodnoteniu autonómnej regulácie.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 15. 10. 2015
a pred VR UK dňa 7. 12. 2015.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 16. 5. 2016.
Doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednášky: „Selektívne modulátory progesterónových receptorov; nové
trendy konzervatívneho manažmentu myómov maternice u žien v reprodukčnom veku.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 18. 6. 2015
a pred VR UK dňa 12. 10. 2015.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 16. 5. 2016.
Doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednášky: „Moderná senológia – molekulárno-biologické aspekty
a následná starostlivosť.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 18. 6. 2015
a pred VR UK dňa 12. 10. 2015.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 16. 5. 2016.
Doc. MUDr. Ján Staško, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.4 vnútorné choroby
Téma inauguračnej prednášky: „Syndróm lepivých doštičiek.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 12. 3. 2015
a pred VR UK dňa 12. 10. 2015.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 16. 5. 2016.

C. Ukončené vymenúvacie konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 4.2.1 biológia
Miesto: FPV UKF, Nitra
Téma inauguračnej prednášky: „Úloha mastocytu v patogenéze mastocytózy–od génu po
kliniku.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou FPV UKF dňa 30. 3. 2016 a
pred VR UKF dňa 14. 4. 2016. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta
SR sa konalo dňa 9. 11. 2016.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2015
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A. Ukončené habilitačné konanie na JLF UK:
MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: 7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov habilitačnej práce: „Hodnotenie vybraných rizikových faktorov samovražednosti zo
súdnolekárskeho hľadiska.“
Názov habilitačnej prednášky: „Pitva a jej výpovedná hodnota pre klinickú medicínu XXI.
storočia: je autopsia obsolentná?“
VR JLF UK dňa 15. 10. 2015 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom odbore
7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo.

B. Ukončené habilitačné konanie učiteľov JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
Mgr. Ivana Bóriková, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Miesto: ZSF JU, České Budějovice
Začatie konania: 21.4.2015
Názov habilitačnej práce: „Koncept aktivít denného života v ošetrovateľstve.“
Názov habilitačnej prednášky: „Problematika meracích nástrojov v ošetrovateľstve.“
VR ZSF JU v Českých Budějoviciach dňa 10. 11. 2015 schválila návrh udeliť uchádzačke
titul docent v študijnom odbore „ošetrovateľstvo“ s účinnosťou od 1. 12. 2015.
MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. /JLF UK, Martin/
Študijný odbor: rádiológia
Miesto: LF UP, Olomouc
Názov habilitačnej práce a prednášky: "Endovaskulárna liečba aneuryziem arteria carotis
interna po subarachnoidálnom krvácaní."
VR LF UP v Olomouci dňa 3. 12. 2015 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v
študijnom odbore rádiologia s účinnosťou od 1.1.2016.

C. Ukončené vymenúvacie konania na JLF UK:
doc. RNDr. Peter Račay, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednášky: „Molekulárne mechanizmy rôznych typov bunkovej smrti.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 19. 6. 2014
a pred VR UK dňa 13. 10. 2014.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 2. 6. 2015.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2014
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA /LF OU a FN, Ostrava/
Študijný odbor: 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo
Názov habilitačnej práce: „HELLP SYNDROM. Etiologie, diagnostika a léčba.“
Habilitačná prednáška na tému: „Závažné formy hypertenze v graviditě.“
VR JLF UK dňa 11. 12. 2014 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo.
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MUDr. Juraj Váňa, PhD. /FNsP, Žilina/
študijný odbor: 7.1.7 chirurgia
Názov habilitačnej práce: „Zriedkavé diagnózy v klinickej praxi chirurga.“
Habilitačná prednáška na tému: „Mukokéla apendixu a pseudomyxóm peritonea z pohľadu
chirurgickej liečby.“
VR JLF UK dňa 23. 10. 2014 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.7 chirurgia.
MUDr. Karol Dókuš, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo
Názov habilitačnej práce: „Perinatálna úmrtnosť - cesty k jej znižovaniu.“
Habilitačná prednáška na tému: „Moderné metódy monitorovania stavu plodu.“
VR JLF UK dňa 19. 6. 2014 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo.
MUDr. Zbynek Schroner, PhD. /LF UPJŠ a FN, Košice/
študijný odbor: 7.1.4 vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Vzťah diabetes mellitus k vybraným endokrinným ochoreniam
a niektoré genetické aspekty liečby diabetes mellitus 2. typu.“
Habilitačná prednáška na tému: „Diabetes mellitus a ochorenia štítnej žľazy.“
VR JLF UK dňa 19. 6. 2014 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.4 vnútorné choroby.
MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA /LF UK a FN, Hradec Králové/
študijný odbor: 7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov habilitačnej práce: „Sebevražda střelnou zbraní. Soudnělékařská fenomenologie
vybraných znaků.“
Habilitačná prednáška na tému: „Pitva-základní instrument soudního lékařství.“
VR JLF UK dňa 19. 6. 2014 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom
odbore 7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo.
Ing. Zuzana Tatarková, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov habilitačnej práce: „Úloha voľných radikálov v procese starnutia a pri ischemickoreperfúznom poškodení srdca.“
Názov habilitačnej prednášky: „Starnutie srdca a reaktívne formy kyslíka.“
VR JLF UK dňa 13. 2. 2014 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docent v študijnom
odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.

B. Ukončené vymenúvacie konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: ošetrovateľstvo
miesto: ZSF JU, České Budějovice
Téma inauguračnej prednášky: „Odborná terminológia v ošetrovateľstve.“
Vymenúvacie konanie ukončené na Jihočeskej univerzite dňa 19. 10. 2014. Slávnostné
odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta ČR sa konalo dňa 19. 12. 2014.
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Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2013
A. Ukončené habilitačné konanie na JLF UK:
MUDr. Katarína Maťašová, PhD. /UNM, Martin/
študijný odbor: 7.1.10. pediatria
Názov habilitačnej práce: „Splanchnická cirkulácia novorodencov – fyziológia a vybrané
patologické stavy.“
Názov habilitačnej prednášky: „Neinvazívne hodnotenie splanchnickej cirkulácie
novorodencov a jeho klinický význam.“
VR JLF UK dňa 12. 12. 2013 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.10.
pediatria.
MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.7. chirurgia
Názov habilitačnej práce: „Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v hodnotení
intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu.“
Názov habilitačnej prednášky: „Indikácia drenážneho výkonu u detí s hydrocefalom.“
VR JLF UK dňa 10. 10. 2013 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.7.
chirurgia.
MUDr. Martina Šutovská, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.3.2. farmakológia
Názov habilitačnej práce: „Vplyv alergického zápalu na úlohu niektorých iónových kanálov
v obranných reflexoch dýchacích ciest.“
Názov habilitačnej prednášky: „Iónové kanály a astma.“
VR JLF UK dňa 28. 3. 2013 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.3.2.
farmakológia.

B. Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK:
doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc., mim. prof. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov inauguračnej prednášky: „Expresia a význam antiapoptotického proteínu survivinu v
ľudských tkanivách.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 29. 3. 2012
a pred VR UK dňa 3. 12. 2012.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 22. 10. 2013

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2012
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Ľubomír Straka, PhD. /UNM, Martin/
študijný odbor: 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov habilitačnej práce: „Súdnolekárska alkohológia.“
Názov habilitačnej prednášky: „Človek a alkohol: symbióza či dysbióza?“
VR JLF UK dňa 13. 12. 2012 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.21.
patologická anatómia a súdne lekárstvo.
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MUDr. René Vobořil, Ph.D. /Chirurgické oddelenie Nemocnice Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského v Prahe/
študijný odbor: 7.1.7. chirurgia
Názov habilitačnej práce: „Příspěvek k regionální léčbě jaterních tumorů pomocí
implantovaného portkatetru.“
Názov habilitačnej prednášky: „Současné možnosti léčby maligních nádorů jater.“
VR JLF UK dňa 13. 12. 2012 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.7.
chirurgia.
MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH /LF UK, Bratislava/
študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo
Názov habilitačnej práce: „Riziká a zdravotné dôsledky expozície hluku.“
Názov habilitačnej prednášky: „Hluk ako závažný problém verejného zdravotníctva.“
VR JLF UK dňa 18. 10. 2012 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.4.2.
verejné zdravotníctvo.
RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD. /LF UPJŠ, Košice/
študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov habilitačnej práce: „Štúdium farmaceuticky aktívnych fluorofórov pomocou
fluorescenčnej spektroskopie.“
Názov habilitačnej prednášky: „Flavonoidy a možnosti ich využitia.“
VR JLF UK dňa 21. 6. 2012 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.28.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.
PharmDr. Marek Obložinský, PhD. /FaF UK, Bratislava/
študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov habilitačnej práce: „Fosfolipáza D a lipoxygenáza z biochemického,
biotechnologického a farmaceutického aspektu.“
Názov habilitačnej prednášky: „Princípy bunkovej komunikácie na úrovni signálnych
systémov.“
VR JLF UK dňa 29. 3. 2012 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.28.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.

B. Ukončené habilitačné konania učiteľov JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
študijný odbor: lekárska biológia
miesto: LF UP, Olomouc
Názov habilitačnej práce: „Molekulová biológia nádorov a klinický význam molekulovogenetických a epigenetických zmien.“
Menovací dekrét vydaný rektorom UP v Olomouci s účinnosťou od 1. 7. 2012.
Mgr. Elena Gurková, PhD.
študijný odbor: ošetrovateľstvo
miesto: ZSF JU, České Budějovice
Názov habilitačnej práce: „Kvalita života v ošetrovateľstve - konceptuálne a metodologické
aspekty.“
Menovací dekrét vydaný rektorom JU v Českých Budějoviciach s účinnosťou od 1. 5. 2012.
MUDr. Elena Nováková, PhD.
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študijný odbor: lekárska mikrobiológia
miesto: LF UP, Olomouc
Názov habilitačnej práce: „Mikrobiológia - veda pre diagnostiku, surveillance a spoluprácu
(1997-2011).“
Menovací dekrét vydaný rektorom UP v Olomouci s účinnosťou od 1. 3. 2012.

C. Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK:
doc. MUDr. Ján Švihra, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.7. chirurgia
Názov inauguračnej prednášky: „Minimálne invazívna chirurgická liečba dysfunkcií dolných
močových ciest u žien.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred VR JLF UK dňa 15. 12. 2011 a pred VR UK
dňa 20. 2. 2012.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 10. 7. 2012.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2011
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.10. pediatria
Názov habilitačnej práce: „Diabetická autonómna neuropatia v detskom veku.“
Názov habilitačnej prednášky: „90 rokov liečby detskej „cukrovky.“
VR JLF UK dňa 15. 12. 2011 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.10.
pediatria.
MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.10. pediatria
Názov habilitačnej práce: „Vybrané alergické ochorenia v detskom veku.“
Názov habilitačnej prednášky: „Kam nás doviedol atopický pochod.“
VR JLF UK dňa 27. 10. 2011 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.10.
pediatria.
RNDr. Eva Uhlíková, PhD. /LF UK, Bratislava/
študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov habilitačnej práce: „Metabolizmus medi a ceruloplazmínu pri niektorých
patologických stavoch.“
Názov habilitačnej prednášky: „Metabolizmus medi, Cu-proteíny a ich úloha v metabolizme
za fyziologických aj patologických podmienok.“
VR JLF UK dňa 27. 10. 2011 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.28.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.
MUDr. Viera Švihrová, CSc. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo
Názov habilitačnej práce: „Incidencia a prevencia vybraných ochorení z pohľadu verejného
zdravotníctva.“
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Názov habilitačnej prednášky: „Verejné zdravotníctvo, prevencia, financovanie zdravotnej
starostlivosti.“
VR JLF UK dňa 26. 5. 2011 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.4.2.
verejné zdravotníctvo.
MUDr. Kamil Biringer, PhD. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo
Názov habilitačnej práce: „Fetálna hypoxia.“
Názov habilitačnej prednášky: „Ultrasonografia v gravidite.“
VR JLF UK dňa 26. 5. 2011 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore 7.1.9.
gynekológia a pôrodníctvo.

B. Ukončené vymenúvacie konania na JLF UK:
doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc., mim. prof. /JLF UK, Martin/
študijný odbor:7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov inauguračnej prednášky: „Kardiovaskulárne ochorenia, starnutie a voľné radikály.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 14. 10. 2010
a pred VR UK dňa 6. 12. 2010.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2011.
doc. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., mim. prof. /JLF UK, Martin/
študijný odbor: chirurgia
Názov inauguračnej prednášky: „Význam hodnotenia funkcie pečene pred veľkými
resekčnými výkonmi.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 17. 12. 2009
a pred VR UK dňa 12. 4. 2010.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 24. 1. 2011.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2010
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Dalibor Musil, PhD.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin.”
Názov habilitačnej prednášky: „Je potřebné ultrazvukové vyšetření před každou operací
varixů dolních končetin?“
VR JLF UK dňa 24. 6. 2010 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „vnútorné
choroby.“
Mgr. Monika Sivoňová, PhD.
Študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov habilitačnej práce: „Úloha oxidačného stresu a génových polymorfizmov
biotransformačných enzýmov v patogenéze vybraných chorôb.“
Názov habilitačnej prednášky: „Možnosti sledovania parametrov oxidačného stresu
v patogenéze niektorých chorôb.“
VR JLF UK dňa 24. 6. 2010 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „lekárska,
klinická a farmaceutická biochémia.“
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Mgr. Eva Babušíková, PhD.
Študijný odbor: 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Názov habilitačnej práce: „Charakteristika oxidačného poškodenia počas starnutia a zmeny
metabolizmu amyloidného prekurzorového proteínu.“
Názov habilitačnej prednášky: „Vplyv oxidačného stresu a oxidačného poškodenia na vznik a
rozvoj Alzheimerovej choroby.“
VR JLF UK dňa 24. 6. 2010 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „lekárska,
klinická a farmaceutická biochémia.“
MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Importované parazitárne, vírusové a bakteriálne infekcie.”
Názov habilitačnej prednášky: „Importované vírusové nákazy.“
VR JLF UK dňa 25. 3. 2010 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „vnútorné
choroby.“
PharmDr. Ján Klimas, PhD.
študijný odbor: farmakológia
Názov habilitačnej práce: „Základné celulárne mechanizmy iniciujúce a regulujúce proces
hypertrofie srdca a jeho prejavy ako potenciálne ciele farmakologického ovplyvnenia.”
Habilitačná prednáška: „Farmakologické aspekty transportu vápnika pri zlyhaní srdca.“
VR JLF UK dňa 28. 1. 2010 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„farmakológia.“

B. Ukončené habilitačné konania učiteľov JLF UK na inej VŠ:
RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
študijný odbor: lekárska biológia
miesto: LF UP, Olomouc
Názov habilitačnej práce: „Chromozómové aberácie a polymorfizmus vybraných génov
u zdravotníckych pracovníkov profesionálne exponovaných genotoxickým látkam.“
Prednáška na odbornom fóre: „Profesionálna expozícia genotoxickým látkam u
zdravotníckych pracovníkov“ v rámci prednáškového večera Spolku lekárov v Olomouci dňa
23. 6. 2010.
Vedecká rada LF UP v Olomouci dňa 9. 12. 2010 schválila návrh udeliť titul docent v
študijnom odbore „lekárska biológia.“
Mgr. Martina Tomagová, PhD.
študijný odbor: ošetrovateľstvo
Názov habilitačnej práce:„Vybrané meracie nástroje v diagnostike kognitívneho deficitu
seniorov v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti.“
Názov habilitačnej prednášky: „Benefity meracích nástrojov hodnotiacich kognitívne funkcie
seniora pre ošetrovateľskú starostlivosť.“
Vedecká rada ZSF JU v Českých Budejoviciach dňa 8. 12. 2010 schválila návrh udeliť titul
docent v študijnom odbore „ošetrovateľstvo.“

C. Ukončené vymenúvacie konania na JLF UK:
doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, mim. prof.
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študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Názov inauguračnej prednášky:
„Vakcinačné stratégie na Slovensku – účinnosť
a prospešnosť.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 28. 1. 2010
a pred VR UK dňa 22. 2. 2010.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 28. 6. 2010.
doc. MUDr. Viera Kristová, CSc.
študijný odbor: farmakológia
Názov inauguračnej prednášky: „Farmakologické možnosti
ovplyvnenia endotelovej
dysfunkcie.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 12. 11. 2008 pred
VR UK dňa 16. 2.2009.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2010.

D. Ukončené vymenúvacie konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
doc. MUDr. Beata Sániová, CSc.
študijný odbor: anesteziológia, intenzívna medicína a algeziológia
miesto: LF MU, Brno
Názov inauguračnej prednášky: „Nekonečná záhada vedomia, uvedomovaného vedomia a
anestetickej amnézie.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou LF MU dňa 15. 10. 2009
a pred VR MU dňa 8.12.2009.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta ČR sa uskutočnilo dňa 30. 4. 2010.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2009
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Jan Krhut, PhD.
študijný odbor: chirurgia
Názov habilitačnej práce: „Dysfunkce dolních cest močových.”
Názov habilitačnej prednášky: „Intermitentní katetrizace v terapii funkčních poruch dolních
močových cest.“
VR JLF UK dňa 17. 12. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„chirurgia.“
MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
študijný odbor: pediatria
Názov habilitačnej práce: „Kravské mlieko vo výžive dojčiat a diagnostické aspekty alergie
na obsahujúce bielkoviny.”
Názov habilitačnej prednášky: „Manažment alergie na bielkoviny kravského mlieka
u dojčiat.“
VR JLF UK dňa 20. 10. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„pediatria.“
MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
študijný odbor: pediatria
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Názov habilitačnej práce: „Nové diagnostické a terapeutické postupy v pediatrickej praxi.”
Názov habilitačnej prednášky: „Postavenie flexibilnej bronchoskopie v modernej intenzívnej
starostlivosti v pediatrii.“
VR JLF UK dňa 20. 10. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„pediatria.“
MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Protilátková teória obličkovej transplantácie.”
Názov habilitačnej prednášky: „Polyomavírusová nefropatia po transplantácii obličky.“
VR JLF UK dňa 18. 6. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „vnútorné
choroby.“
MUDr. Tibor Baška, PhD.
študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Názov habilitačnej práce: „Epidemiológia a prevencia užívania tabaku v populácii 13 až 15
ročných adolescentov.”
Názov habilitačnej prednášky: „Prevencia zdravotno-spoločenských dopadov užívania tabaku
v populácii.“
VR JLF UK dňa 21. 5. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „verejné
zdravotníctvo.“
MUDr. Stanislav Czudek, CSc.
študijný odbor: chirurgia
Názov habilitačnej práce: „Jednodenní chirurgie.“
Názov habilitačnej prednášky: „Laparoskopická chirurgie jater.“
VR JLF UK dňa 21. 5. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„chirurgia.“
MUDr. Jozef Michálek, CSc.
Študijný odbor: pediatria
Názov habilitačnej práce: „Analýza vonkajších faktorov ovplyvňujúcich vznik, rozvoj
a liečbu brittle diabetu v detskom veku.”
Názov habilitačnej prednášky: „Brittle diabetes ako závažný problém inzulinoterapie.“
VR JLF UK dňa 21. 5. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„pediatria.“
MUDr. Petr Bradna, CSc.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Trombocyty u systémového lupus erythematodes.”
Názov habilitačnej prednášky: „Časná artritída – diagnostika, přínosy a úskalí léčby.“
VR JLF UK dňa 16. 4. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „vnútorné
choroby.“
MUDr. Zdeněk Kinkor, PhD.
študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov habilitačnej práce: „”Komentovaný přehled problematiky k publikácím z vybraných
kapitol patologie prsu – papilární nádory, vřetenobuněčné proliferace a metaplastický
karcinom, basal-like karcinom, vaskulární neoplázie a salivárním karcinomům podobné léze
prsu.“
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Názov habilitačnej prednášky: „Problematika metastáz extramammárních nádorů do prsu možný zdroj diagnostického omylu.“
VR JLF UK dňa 19. 2. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„patologická anatómia a súdne lekárstvo.“
Ing. Aurel Dostál, PhD.
študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Názov habilitačnej práce: „Verejno zdravotná problematika výživy populácie z aspektu
kontaminácie xenobiotikami.”
Názov habilitačnej prednášky: „Zdroje kontaminujúcich látok vo výžive populácie a možné
zdravotné riziká.“
VR JLF UK dňa 19. 2. 2009 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore „verejné
zdravotníctvo.“

B. Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov inauguračnej prednášky: „Patológia v kontexte ars medica“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 4. 4. 2008 a pred
VR UK dňa 16. 6. 2008.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 20. 1. 2009.

C. Ukončené vymenúvacie konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
doc. MUDr. Egon Kurča, PhD., mim. prof.
študijný odbor: neurológia
miesto: LF UP, Olomouc
Názov inauguračnej prednášky: „Dve vybrané neurologické kontroverzie – kvantitatívna
elektromyografia a otras mozgu.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou LF UP dňa 4. 12. 2008.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta ČR sa uskutočnilo dňa 18. 9. 2009.

D. Ukončené habilitačné konania učiteľov JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
odbor: verejné zdravotníctvo
miesto: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava
Názov habilitačnej práce: „Manažment zdravotníckych služieb a ochrany obyvateľstva pri
rizikách ultrafialového žiarenia amobilnej komunikácie.“
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila pred VR VŠ ZaSP sv.
Alžbety v Bratislave dňa 12. 11. 2009.
Mgr. Ivan Poliaček, PhD.
študijný odbor: biofyzika
miesto: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Názov habilitačnej práce: „Komplexnosť kontrolných mechanizmov kašľa a ďalších
obranných reflexov dýchacích ciest na úrovni mozgového kmeňa.”
Názov habilitačnej prednášky: „Kašeľ najdôležitejší obranný reflex respiračného systému.“

16

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila pred VR Prir UPJŠ
v Košiciach dňa 13. 1. 2009.
RNDr. Peter Kubatka, PhD.
študijný odbor: biológia
miesto: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Názov habilitačnej práce: „Chemoprevencia mamárnej karcinogenézy inhibítormi aromatázy:
premenopauzálny model u samíc potkanov.“
Názov habilitačnej prednášky: „Súčasné možnosti v chemoprevencii rakoviny prsníka.“
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila pred VR Prir UPJŠ
v Košiciach dňa 27. 1. 2009.

Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2008
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Oto Osina, PhD.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Kompatibilita ľudského organizmu a vysokofrekvenčných
elektromagnetických polí.”
Názov habilitačnej prednášky: „Elektromagnetické polia a zdravie človeka.“
VR JLF UK dňa 11. 12. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„vnútorné choroby.“
MUDr. Pavol Žúbor, PhD.
študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo
Názov habilitačnej práce: „Prínos molekulovej biológie pre senológiu.”
Názov habilitačnej prednášky: „Súčasný manažment a možnosti ovplyvnenia genetického
rizika karcinómu prsníka.“
VR JLF UK dňa 11. 12. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„gynekológia a pôrodníctvo.“
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
študijný odbor: farmakológia
Názov habilitačnej práce: „Využitie inhibítorov fosfodiesteráz v ovplyvnení niektorých
patologických stavov spjených s hyperreaktivitou dýchacích ciest.”
Názov habilitačnej prednášky: „Význam inhibítorov fosfodiesterázy pri ochoreniach
dýchacích ciest.“
VR JLF UK dňa 12. 11. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„farmakológia.“
MUDr. Ivo Oral, CSc.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Změny hemodynamiky v průběhu hypertenzní nemoci a možnosti
jejich ovlivnení antihypertenzní léčbou.”
Názov habilitačnej prednášky: „Natriuretické peptidy.“
VR JLF UK dňa 1. 10. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„vnútorné choroby.“
MUDr. Jana Plevková, PhD.
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študijný odbor: normálna a patologická fyziológia
Názov habilitačnej práce: „„Ovplyvnenie kašľa patologickými procesmi v nosovej dutine
v experimentálnych a klinicko-patofyziologických podmienkach.”
Názov habilitačnej prednášky: „Fyziológia a patofyziológia nosovej dutiny.“
VR JLF UK dňa 1. 10. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„normálna a patologická fyziológia.“
RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.
študijný odbor: normálna a patologická fyziológia
Názov habilitačnej práce: Patologické procesy v respiračnom systéme a rozdielne
mechanizmy regulácie kašľového reflexu v experimentálnych modeloch morčiat.”
Názov habilitačnej prednášky: „Aferentná inervácia dýchacích ciest a pľúc – súčasná
koncepcia.“
VR JLF UK dňa 1. 10. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„normálna a patologická fyziológia.“
Ing. Oľga Križanová, DrSc.
študijný odbor: farmakológia
Názov habilitačnej práce: „Transportné systémy pre vápnik a ich modulácia vplyvom
fyziologických a patofyziologických podmienok.”
Názov habilitačnej prednášky: „Inozitol 1,4,5- trisfosfátové receptory - od génu po funkciu.“
VR JLF UK dňa 4. 4. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„farmakológia.“
MUDr. Daniela Mokrá, PhD.
študijný odbor: normálna a patologická fyziológia
Názov habilitačnej práce: „Nové postupy v liečbe experimentálneho syndrómu aspirácie
mekónia.”
Názov habilitačnej prednášky: „Patofyziologické aspekty syndrómu aspirácie mekónia (MAS)
- podklad kauzálnej liečby.“
VR JLF UK dňa 18. 6. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„normálna a patologická fyziológia.“
MUDr. Martin Gajdoš, PhD.
študijný odbor: farmakológia
Názov habilitačnej práce: „Príspevok k prevencii a liečbe aterosklerózy.”
Názov habilitačnej prednášky: „Zásady farmakologickej liečby dyslipidémií vo vzťahu
k prevencii a liečbe aterosklerózy.“
VR JLF UK dňa 18. 6. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„farmakológia.“

B. Ukončené habilitačné konania na inej VŠ v SR/ČR:
RNDr. Erika Halašová, PhD.
študijný odbor: lékarská biológia
Názov habilitačnej práce: „Hodnotenie genotoxického a karcinogénneho efektu chrómu
s ohľadom na polymorfizmy vybratých génov.“
Názov habilitačnej přednášky: „Hodnotenie genotoxického a karcinogénneho efektu tažkých
kovov v pracovnom a životnom prostredí.“
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Vedecká rada LF UP v Olomouci dňa 2. 10. 2008 schválila návrh udeliť titul docent v
študijnom odbore „lékarská biológia.“
Mgr. Martina Bašková, PhD.
študijný odbor: ošetrovateľstvo
Názov habilitačnej práce:„Podpora zdravia a prevencia ochorení v práci pôrodnej asistentky.“
Názov habilitačnej prednášky: „Odvykanie od fajčenia počas tehotenstva.“
Vedecká rada ZSF JU v Českých Budejoviciach dňa 6. 5. 2008 schválila návrh udeliť titul
docent v študijnom odbore „ošetrovateľstvo.“

C. Ukončené vymenúvacie konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ:
doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
študijný odbor: systematická filozofia
miesto: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
Názov inauguračnej prednášky: „Ochorenie ako kríza existencie.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pre Vedeckou radou FF PU dňa 28. 6. 2007 a pred
VR PU dňa 17.12.2007.
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2008.

Habilitačné a vymenúvacie konania ukončené v roku 2007
A. Ukončené habilitačné konania na JLF UK:
MUDr. Margita Belicová, PhD.
študijný odbor: vnútorné choroby
Názov habilitačnej práce: „Pľúcna embólia, výskyt, rizikové faktory, zdroj, hlavné symptómy,
diagnostika a a liečba v 10-ročnom období.“
Názov habilitačnej prednášky: „Úskalia v diagnostike a liečbe pľúcnej embólie.“
VR JLF UK dňa 11. 10. 2007 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„vnútorné choroby.“
MUDr. Martin Wawruch, PhD.
študijný odbor: farmakológia
Názov habilitačnej práce: „Aplikácia vybraných indikátorov v analýze kvality farmakoterapie
v geriatrii.“
Názov habilitačnej prednášky: „Osobitosti farmakoterapie v geriatrii.“
VR JLF UK dňa 11. 10. 2007 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„farmakológia.“
MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
študijný odbor: normálna a patologická fyziológia
Názov habilitačnej práce: „Prínos hodnotenia variability frekvencie srdca a tlaku krvi vo
fyziologickom výskume a klinickej praxi.“
Názov habilitačnej prednášky: „Vplyv fyziologických faktorov na variabilitu frekvencie
srdca.“
VR JLF UK dňa 13. 12. 2007 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„normálna a patologická fyziológia.“
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MUDr. Karol Kajo, PhD.
študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Názov habilitačnej práce: „Súčasné poznatky o evolúcii karcinómu prsnej žľazy a validita
niektorých prognosticko-prediktívnych faktorov pri tomto ochorení.“
Názov habilitačnej prednášky: „Súčasný koncept evolúcie karcinómu prsnej žľazy.“
VR JLF UK dňa 13. 12. 2007 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„patologická anatómia a súdne lekárstvo.“

B. Ukončené habilitačné konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR:
MUDr. Rastislav Maďar, PhD.
študijný odbor: verejné zdravotníctvo
Názov habilitačnej práce: „Možnosti redukcie morbidity a mortality rezistentných
grampozitívnych infekcií.“
Názov habilitačnej prednášky: „Nízkonákladové možnosti zníženia morbidity a mortality
rezistentných grampozitívnych infekcií.“
VR FZaSP TU dňa 31. 10. 2007 schválila návrh udeliť titul docent v študijnom odbore
„verejné zdravotníctvo.“

C. Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK :
doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo
Názov inauguračnej prednášky: „Stratégie boja proti rakovine krčka maternice na Slovensku.“
Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 19. 12. 2006
a pred VR UK dňa 16. 4. 2007
Slávnostné odovzdanie dekrétu z rúk prezidenta SR sa uskutočnilo dňa 15. 1. 2008.
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