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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine  

na vymenovanie doc. MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. za profesorku  

v  odbore  habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

Inauguračná komisia pre inauguračné konanie doc. MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. v  

odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby pracovala v zložení: 

  

Predseda:  

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.,  FRCP Edin -  I. Interná klinika  JLF UK a UNM, Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA - prednosta III. internej kliniky – kliniky 

endokrinológie a metabolizmu 1. LF UK a VFN, Praha 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. - prednosta II. kardiologickej kliniky LF UPJŠ a VÚSCH,                   

a. s., Košice  

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. interná klinika - nefrologická, reumatologická a 

endokrinologická LF UP a FN, Olomouc 

Oponenti:   

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP - prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB, 

Bratislava  

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. - prednosta III. internej kliniky - nefrologickej, 

reumatologickej a endokrinologickej LF UP a FN, Olomouc 

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - prednosta II. internej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Košice   

 

Oponenti posúdili predložený materiál a na jeho podklade, ako aj osobného poznania 

pedagogických a vedecko-výskumných kvalít uchádzačky jednomyseľne odporučili 

vymenovanie doc. MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. za profesorku v odbore vnútorné choroby. 

 

Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky: 

 

Dňa 9. 12. 2020 o 10.00 h odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Ivany 

Dedinskej, PhD. na tému: „Metabolizmus glukózy po transplantácii solídnych orgánov 

v kontexte dlhodobého prežívania štepov“ pred VR JLF UK, pred členmi inauguračnej 

komisie, oponentmi a posudzovateľmi inauguračnej prednášky.  

 

 



 2 

Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli menovaní členovia VR JLF UK: 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.  prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

   

Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej 

prednášky, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

uchádzačky: 

 

      Inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej 

činnosti a na základe všetkých predložených materiálov, oponentských posudkov a odborného 

posúdenia inauguračnej prednášky hodnotí menovanú takto: 

 

Odborná činnosť: 

 

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. pracovala v období rokov 09/2007 – 04/2012 na                

I. internej klinike UNM ako sekundárna lekárka. V roku 2008 absolvovala spoločný 

internistický kmeň, v roku 2012 získala špecializáciu v odbore nefrológia na LF SZU 

v Bratislave a v roku 2015 špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie na 

JLF UK v Martine. Od roku 05/2012 pracovala na Chirurgickej klinike a Transplantačnom 

centre JLF UK a UNM vo funkcii zástupkyne prednostu Transplantačno-nefrologického 

oddelenia UNM.  Od 03/2015 do 06/2017 bola zaradená na JLF UK na funkčnom mieste 

odbornej asistentky na kratší pracovný úväzok a od 07/2017 doteraz na funkčnom mieste 

docentky na plný pracovný úväzok.   

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. v roku 2011 získala vedecko-akademickú hodnosť 

PhD. v odbore vnútorné choroby obhajobou záverečnej dizertačnej práce na JLF UK 

v Martine a v roku 2017 získala vedecko-pedagogický titul docentka v odbore vnútorné 

choroby obhajobou habilitačnej práce na JLF UK v Martine. Od promócie v roku 2006 

preukázala celkovo 14-ročnú odbornú prax v odbore vnútorné choroby, zahŕňajúcu prax 

v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia.  

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. je členkou Európskej komisie pre orgánové 

transplantácie pri EDOM (European Directorate for the Quality of Medicine and Health Care) 

za Slovenskú republiku, členkou komisií MZ SR pre tvorbu štandardných diagnostických 
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a terapeutických postupov pre nefrológiu a pre transplantáciu obličiek, krajskou odborníčkou 

pre Žilinský samosprávny kraj pre odbory nefrológia a orgánové transplantácie. 

 

Pedagogická činnosť: 

 

 Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. vykonáva pedagogickú prax na I. internej klinike 

a Chirurgickej klinike a Transplantačnom centre JLF UK a UNM v Martine od roku 2006.               

V období rokov 10/2006 – 01/2007, 09/2007 – 08/2014 sa podieľala na výučbe predmetu 

Vnútorné choroby pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo na I. Internej 

klinike JLF UK a UNM formou vybraných prednášok z nefrológie, seminárov a praktických 

cvičení. V tomto období bola členkou skúšobnej komisie pre praktickú skúšku z predmetu 

Vnútorné choroby v rámci štátnej záverečnej skúšky. Od roku 09/2014 kontinuálne vyučuje 

predmet Transplantácia orgánov a transplantačná nefrológia na Chirurgickej klinike 

a Transplantačnom centre JLF UK a UNM pre študentov študijného programu všeobecné 

lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku formou prednášok, seminárov, praktických 

cvičení.  Od 09/2017 pravidelne vedie aj prednášky z predmetu Vnútorné choroby z oblasti 

nefrológie pre študentov 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom 

a anglickom jazyku. Celkovo preukázala 13-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť 

v požadovanom rozsahu a obsahu. 

V súčasnosti je členkou I. skúšobnej komisie pre štátnu záverečnú skúšku z predmetu 

Vnútorné choroby v slovenskom a anglickom jazyku a členkou skúšobnej komisie pre štátnu 

skúšku z predmetu Obhajoba diplomovej práce. Ako školiteľka viedla celkovo 20 

diplomových prác študentov pregraduálneho štúdia. Ako autorka vysokoškolských skrípt sa 

podieľala aj na tvorbe študijnej literatúry v študijnom programe všeobecné lekárstvo. 

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. je školiteľkou pre 3. stupeň vysokoškolského 

štúdia a členkou komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom programe vnútorné 

choroby. Úspešne ukončila výchovu 1 doktoranda v doktorandskom študijnom programe 

vnútorné choroby, v súčasnosti školí 5 doktorandov v uvedenom odbore, z toho 2 sú po 

dizertačnej skúške. 

Podieľa sa aj na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, je odbornou 

garantkou špecializačného štúdia v odbore nefrológia na JLF UK. 
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Vedecká a publikačná činnosť: 

 

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. bola zodpovednou riešiteľkou 1 projektu VEGA 

1/0023/19 „Adipocytokíny ako nové markery akútnej rejekcie transplantovanej obličky“ 

a spoluriešiteľkou projektu APVV-14-0153 „Adipocytokínová regulácia u mladých pacientov 

s akútnym koronárnym syndrómom“. 

Je autorkou alebo spoluautorkou celkovo 61 pôvodných vedeckých prác z odboru 

inaugurácie publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch, pričom 23 z  

uvedených vedeckých publikácií je kategórie A (práce s IF ˃ 0,5) a  21 prác bolo 

publikovaných v časopisoch s IF ˃ 0,70,  určenom pre odbor vnútorné choroby. Je prvou 

alebo korešpondujúcou autorkou celkovo 42 vedeckých prác, z toho v 19 prácach kategórie A 

(práce s IF˃0,5). 

Je autorkou 2 vedeckých monografií, venovaných problematike potransplantačného 

diabetes mellitus. Je autorkou 2 vysokoškolských skrípt pre študentov lekárskych fakúlt, ktoré 

sa venujú oblasti nefrológie a transplantácie obličiek. 

Jej práce boli citované celkovo 82 krát, z toho 49 citácií je registrovaných v citačných 

indexoch ISI a SCOPUS. 

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. je členkou medzinárodných spoločností ESOT  

(European Society for Organ Transplantation), ERA/EDTA (European Renal 

Association/European Dialysis and Transplant Association) a českej Společnosti pro orgánové 

transplantace. Je členkou výborov Slovenskej nefrologickej spoločnosti a Slovenskej 

transplantologickej spoločnosti, kde v rokoch 2014 – 2018 zastávala funkciu viceprezidentky 

a od roku 2018 doteraz funkciu vedeckej sekretárky. Je členkou redakčnej rady časopisov 

Annals of Transplant Research a Transplant. Za svoju činnosť bola ocenená Guothovou cenou 

Slovenskej lekárskej spoločnosti (2018), cenou Descartes Working Group pri ERA/EDTA 

(European Renal Association/European Dialysis and Transplant Association) a viacerými 

cenami Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej spoločnosti 

a Slovenskej chirurgickej spoločnosti za najlepšie publikácie. 

 

K najdôležitejším výsledkom vedeckej práce doc. Dedinskej patria nasledovné: 

 

 1. Realizácia prvej prospektívnej multicentrickej štúdie, spájajúcej všetky centrá pre 

transplantáciu obličiek na Slovensku. Práca „Incidence of Diabetes Mellitus After Kidney 

Transplantation in Slovakia: Multicentric, Prospective Analysis“, publikovaná v časopise 

Transplantation Proceedings v r. 2016 bola ocenená udelením grantu ERA/EDTA (European 
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Renal Association-European Dialysis and Transplant Association) a cenou Slovenskej 

nefrologickej spoločnosti. Výsledky štúdie sa stali základom pre skríning a ďalšie sledovanie 

pacientov po transplantácii obličky v rámci metabolizmu glukózy ako jednotný postup pre 

všetky transplantačné centrá v Slovenskej republike. 

  2.  Ocenenie práce „Role of sex in post-transplant diabetes mellitus development: Are 

men and women equal?“, publikovanej v Journal of Diabetes and Its Complications v r. 2019  

medzinárodnou pracovnou skupinou DESCARTES pri ERA/EDTA (European Renal 

Association-European Dialysis and Transplant Association) za jej vedecký prínos. Uvedené 

výsledky majú kľúčový význam v prístupe a liečbe pacienta s diabetes mellitus po 

transplantácii v závislosti od pohlavia. 

3. Medzinárodná spolupráca v identifikácii včasných solubilných biomarkerov akútnej 

rejekcii štepu, ktorá bola podkladom pre publikáciu „Soluble CD30, the Immune Response, 

and Acute Rejection in Human Kidney Transplantation: A Systematic Review and Meta- 

Analysis“, publikovanú v r. 2020 v časopise Frontiers in Immunology s IF 4,716. Monitoring 

sledovaných markerov umožní diagnostikovať rejekciu ešte v štádiu, kedy nie je významne 

postihnuté tkanivo obličky a funkcia štepu.   

 

 

Záver: 

 

 Inauguračná komisia dospela na základe odborného zhodnotenia inauguračnej 

prednášky, na základe posudkov odborného materiálu, na základe zhodnotenia odbornej, 

pedagogickej, vedeckej a publikačnej práce k presvedčeniu, že doc. MUDr. Ivana Dedinská, 

PhD. výsledkami svojej odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej práce, ako aj 

morálnymi vlastnosťami spĺňa všetky kritériá stanovené Vedeckou radou JLF UK v Martine 

na vymenovanie za profesorku. 

 

 

Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej 

fakulty UK v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. MUDr. Ivanu Dedinskú, PhD.  

za profesorku v  odbore  habilitačného konania a inauguračného konania 

 vnútorné choroby. 
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Inauguračná komisia: 

Predseda: 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  podpísaný 

Členovia: 

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA   podpísaný 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.    podpísaný 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.    podpísaný  

 

V Martine, 9.12.2020 

 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


