
KONFERENCIA ŠVOČ SZU 2014 

Dňa 28. apríla 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave konala konferencia 

ŠVOČ. Podujatie svojím príhovorom otvorila Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., 

rektorka SZU, ktorá si nad odborným podujatím zobrala záštitu.  

Po slávnostnom zahájení univerzitnej konferencie ŠVOČ 3. Fakultnú konferenciu 

ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU v Aule SZU otvorila  predsedníčka rady ŠVOČ LF SZU prof. MUDr. 

Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre vedu a výskum. Zdôraznila, že základným 

predpokladom a hybnou silou rozvoja v medicíne je veda a výskum a teda vedecká  a 

výskumná činnosť musí byť a je pevnou a neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne 

lekára a študenta medicíny. Dokladom toho, že na Lekárskej fakulte SZU tomu tak je, bol 

vysokohodnotný program konferencie, ktorý pripravili  súťažiaci  študenti pregraduálneho 

a doktorandského štúdia LF SZU. Prof. Šimková vyslovila vďaku organizačnému výboru 

konferencie ŠVOČ najmä študentkám T. Sedláčkovej, D. Štukovej a S. Šafárovej, ďalej 

oponentom prác ŠVOČ a členom hodnotiacej komisie, bez práce ktorých by sa konferencia 

nemohla uskutočniť. 

 

Sekcia ŠVOČ študentov pregraduálneho štúdia  

V treťom ročníku ŠVOČ LF SZU predniesli výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 4 

medici LF SZU. O výslednom umiestnení rozhodovala odborná komisia, ktorej členmi boli: 

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre vedu a výskum, doc. RNDr. Ivan Varga, 

PhD., Ústav histológie a embryológie LF SZU a MUDr. Ivan Sedlák, PhD., MPH, Klinika 

chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ. 

 

Na 1. mieste sa umiestnila:  

 Alena Zelenáková (4. ročník): Možnosti hodnotenia funkčnej triedy pacienta  

Školiteľ: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD. 

Komisia udelila dve 2. miesta, na ktorých sa umiestnili: 

 Beáta Kútna (4. ročník): Taktika liečby pečeňových metastáz kolorektálneho 

karcinómu  

Školiteľ: MUDr. Michal Bernadič 



 Michaela Takáčová (5. ročník): Nové perspektívy v diagnostike karcinómu krčka 

maternice 

Školiteľ: MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. 

Na 3. mieste sa umiestnila: 

 Anita Kľučarová (3. ročník): Remisia u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených 

biologickou liečbou 

Školiteľ: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. 

 

Sekcia ŠVOČ študentov postgraduálneho štúdia 

Po sekcii pregraduálnych študentov nasledovala prezentácia 9 vedeckých prác doktorandov 

LF SZU, ktoré boli akceptované a odmenené kreditmi. Poradie komisia nehodnotila. 

Hodnotiaca komisia pracovala v nasledovnej zostave: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.,  Klinika 

reumatológie LF SZU a NÚRCH, doc. MUDr. Karol Plank, CSc.,  I. Gynekologicko-pôrodnícka 

klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera a MUDr. Anna Vachulová, PhD., Klinika 

kardiológie a angiológie LF SZU v Bratislave a NUSCH, a.s., Bratislava. 

 

  

 


