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OPONENTSKÝ POSUDOK 

inauguračného spisu doc. MUDr. Ivany Dedinskej PhD. 

k návrhu vymenovania za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania 

vnútorné choroby na JLF UK v Martine 

 

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. úspešne ukončila v roku 2006 štúdium všeobecného 

lekárstva na JLF UK v Martine. V rokoch 2006-2012 pôsobila ako interná doktorandka 

a neskôr ako sekundárna lekárka na 1. internej klinike UNM a JLF UK v Martine (s krátkou 

prestávkou v roku 2007, keď pracovala ako lekárka na internom oddelení Nemocnice 

v Trstenej). Od roku 2012 pracuje v Transplantačnom centre Chirurgickej kliniky UNM a JLF 

UK, aktuálne v pozícii zástupcu prednostu pre Transplantačno-nefrologické oddelenie). 

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. vykonala v roku 2012 špecializačnú skúšku v odbore 

nefrológia na SZU v Bratislave, v roku 2015 skúšku so zdravotníckeho manažmentu 

a financovania na JLF UK v Martine.  

V roku 2011 po obhájení dizertačnej práce na tému Metabolický syndróm a fajčenie získala 

titul PhD. v odbore vnútorné choroby na JLF UK v Martine. Po obhájení habilitačnej práce na 

tému Diabetes mellitus po transplantácii obličky bola habilitovaná v odbore vnútorné choroby 

na JLF UK v Martine.  

Doc. MUDr. Dedinská, PhD. sa venuje pedagogickej činnosti v pregraduálnej výučbe, 

špecializačnom a doktorandskom štúdiu. V období 10/2006-01/2007, 9/2007-08/2014 a od 

09/2017 vedie prednášky, semináre a praktické cvičenia v predmetoch interná propedeutika 

a vnútorné lekárstvo. Od 9/2014 vedie prednášky, praktické cvičenia a semináre v predmete 

Transplantácie orgánov a transplantačná nefrológia. Tieto predmety doc. MUDr. Dedinská, 

PhD. vyučuje v slovenskom aj anglickom jazyku. Je členkou skúšobnej komisie pre 

obhajobou diplomových prác a skúšobnej komisie pre štátnu skúšku v predmete vnútorné 

choroby.  Viedla 20 diplomantov. Je odborný garant pre špecializačné štúdium v odbore 

nefrológia na JLF UK. Doc. MUDr. Dedinská školila 6 študentov doktorandského štúdia, 

MUDr. Vnučák po úspešnom ukončení doktorandského štúdia v odbore vnútorné choroby 

obdržal titul PhD., dvaja doktorandi úspešne absolvovali dizertačnú skúšku. Doc. MUDr. 

Dedinská je hlavnou autorkou 2 skrípt (súhrnný autorský podiel 7 AH). 

 



Doc. MUDr. Ivana Dedinská PhD, pracuje ako lekárka na lôžku a nefrologickej ambulancii 

Transplantačne-nefrologického oddelenia Chirurgickej kliniky UNM a JLF UK v Martine. Má 

výraznú zásluhu na dobrých výsledkoch Transplantačného programu obličiek 

v Transplantačnom centre UNM v Martine.  

Vo vedeckej činnosti sa doc. MUDr. Dedinská, PhD,  venuje klinickej a transplantačnej 

nefrológii, špeciálne sa zameriava na vzťah medzi metabolickým syndróm a diabetes mellitus 

na jednej strane a transplantáciami solídnych orgánov na druhej strane.  Publikovala 133 prác 

vo svetovom a domácom písomníctve, z toho je 61 vedeckých prác, v 42 je prvá alebo 

korešpondujúca autorka. 14 prác je zaradených do kategórie A, v 12 prácach kategórie A je 

prvou alebo korešpondujúcou autorkou. Jej práce boli citované 82 krát, z toho 49 krát 

v databázach Scopus alebo WoS.  Doc MUDr. Dedinská, PhD.  je hlavnou autorkou 2 

vedeckých monografií. Je riešiteľkou 2 grantov (1 VEGA, 1 APVV), v grante VEGA je na 

pozícii vedúceho grantu.  Doc. MUDr. Dedinská, PhD. bola resp. je investigátorkou v 2 

multicentrickch kontrolovaných štúdiách. Uvedené údaje, hlavne pozícia prvého alebo 

korešpondujúceho autora v prácach kategórie A, svedčia o tom, že sa Doc. MUDr. Dedinskej 

podarilo založiť vlastnú vedeckú školu so zameraním na transplantačnú nefrológiu.  

Doc. MUDr. Dedinská je od roku 2014 členkou výboru Slovenskej transplantologickej 

spoločnosti SLS, v rokoch 2014-2018 v tejto spoločnosti zastávala funkciu viceprezidenta, od 

roku 2018 je vedeckou sekretárkou. Od roku 2019 je členkou výboru Slovenskej nefrologickej 

spoločnosti SLS. Doc. MUDr. Dedinská, PhD. je členkou redakčnej rady 2 vedeckých 

časopisov. Za vedeckú činnosť obdržala nasledovné ocenenie: cenu slovenskej diabetologickej 

spoločnosti za publikáciu v  roku 2014, cenu slovenskej diabetologickej spoločnosti  a Eli Lilly 

za publikácie v  roku 2015, cenu Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu 

za rok 2015 autora do 35 rokov, cenu Slovenskej chirurgickej spoločnosti za najlepšiu 

publikáciu za rok 2015, cenu Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepší abstrakt autora 

do 40 rokov na 38. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti v roku 2016 ocenený 

grantom ERA/EDTA (European Renal Association-European Dialysis and Transplant 

Association), cenu Descartes working group pri ERA/EDTA (European Renal Association-

European Dialysis and Transplant Association) za najlepší abstrakt a prednášku podujatia: 

„Making the right decision in kidney transplantation: current controversies on clinical and 

ethical issues“. Edinburgh, 12.10.2018 s udelením grantu ERA/EDTA, Guothovu cenu 

Slovenskej lekárskej spoločnosti, cenu Slovenskej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu 

publikáciu v roku 2018 a young fellowship programme ERA/EDTA (European Renal 

Association-European Dialysis and Transplant Association). 



Možno skonštatovať, že doc. MUDr. Ivana Dedinská PhD,  je vyzretou a medzinárodne 

akceptovanou vedkyňou v oblasti klinickej a transplantačnej nefrológie.  

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. spĺňa  požadované na získanie titulu profesor 

v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby na JLF UK v 

Martine  

 

Košice, 12. 11. 2020 

 

Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 


