
 

     ŽIVOTOPIS       

 
Meno a priezvisko, tituly ■ MUDr Viera Doničová, PhD. 

Dátum a miesto narodenia ■  23.08.1965, Rožňava 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

■ 1983-89  ukončené vzdelanie vysokoškolské  s ministerským vyznamenaním (LF 

UPJŚ Košice) 

■ 1998-2005  postgraduálne vzdelávanie. PhD práca : „ Monitorovanie krvného 

tlaku a metabolických parametrov u pacientov s poruchami dýchania počas spánku“, 

školiteľ Prof MUDr. Zoltán Tomori DrSc. (LF UPJŚ Košice) 

 

Ďalšie vzdelávanie Semináre a kurzy s certifikátmi 

■ 1996-1998 –  Kardiovaskulárne semináre I-III– Certifikát (organizované St 

Francis Cardiology Foundation  and Princ Wiliam Hospital USA),  Budapešť, 

Maďarsko 

■ júl 1999 – Postgraduálny kurz pre pokročilých diabetológov – Certifikát 

(Americká diabetologická spoločnosť), Orlando, USA 

■ 2004-2005 – Kolumbijský  Seminár v odbore Interná medicína – Certifikát  (Open 

Society foundation v spolupráci s Kolumbijskou univerzitou), Salzburg, Rakúsko 

■ apríl 2005 – Kurz klinického výskumu a správnej klinickej praxe – Certifikát 

(organizovaný Európskou diabetologickou spoločnosťou), Oxford, UK 

 

Stáže v zahraničí 

■ marec-júl 1993– základný výskum v  Darthmouth Hitchocock Medical Center, 

Dartmouth Medical Shchool, Department of Physiology, Prof. Walter M.St-John, 

PhD. Lebanon, New Hampshire, USA 

■ január 1995 – stáž v oblasti spánkovej medicíny:   Respiratory Sleep Medicine, 

University in Antwerp, Prof. W. De Backer,   Antverpy,   Belgicko 

■ august  1996 – výskum v Hopital Civil, Sleep Disorders Unit at the University 

Hospital of Strasbourg,  Prof. Jean Krieger,  Strassbourg, Francúzsko 

■ november-december 2006 –  Stážový pobyt prostredníctvom Americko Rakúskej  

spoločnosti: Department of Internal Medicine at General Hospital of Salzburg, Prof. 

Dr Frieder Berr, Salzburg, Rakúsko 

 

Ukončené špecializačné skúšky 

■1997–  Špecializačná skúška v odbore Vnútorné lekárstvo I. stupeň, Košice 

■2000 – Špecializačná skúška v odbore Diabetológia, metabolizmus a výživa,  

               Bratislava 

■2008 – Špecializačná skúška v odbore Vnútorné lekárstvo II. stupeň, Bratislava 

■2010 – Špecializačná skúška v odbore Rodinné lekárstvo, Bratislava 

Priebeh zamestnaní ■ 1989-1992 –  Klinika pediatrie LF UPJŠ   Košice, sekundárny lekár         

■ 1994-2000 –   I. Interná klinika  LF UPJŠ Košice, sekundárny lekár           

■ 2000-2003 –   I. Interná klinika  LF UPJŠ Košice, konzilár internista, diabetológ                                                                                        

■ 2003-2004 –   Klinika anesteziológie a intenzívnek medicíny FNsP  Košice,  

                                                                                    úväzkový lekár           

■ 2002-doteraz –  Interná a diabetologická  ambulancia Košice, diabetológ, 

internista   

 

Práca v odborných a iných spoločnostiach (súvisiaca s odbornosťou a vzdelaním) 

■ 2005-doteraz – Členka redakčnej rady časopisu Diabetes, Sience & Technology,  

                             USA 

■ 2005-doteraz – Čestný podpredseda Zväzu diabetikov mesta Košíc                                                                                                                              

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

■ 2002-2003 – LF UPJŠ Košice (pozvané prednášky  pre študentov medicíny v 

odbore patologická fyziológia)  

■ 2007- 2008 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., 

Bratislava,  detašované pracovisko Prešov  (prednášky v odbore vnútorné lekárstvo 



pre bakalársky a magisterský stupeň externej formy štúdia) 

■ 2009 – LF UPJŠ Košice( prednášky a cvičenia pre študentov bakalárskeho stupňa 

štúdia v odbore metabolizmus a výživa)  

■ 2011 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava,  

detašované pracovisko Michalovce  (školiteľ a oponent záverečnej práce 

bakalárskeho stupňa  štúdia) 

Odborné alebo umelecké zameranie Ošetrovateľstvo  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(AH) a začlenenia podľa smernice č. 

13/2005-R o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

 

1. ABD Kapitola v monografii - 5 ks, z toho 2x prvý autor  (1,5 AH, 1 AH) 

2. BCI Učebné texty-skriptá -  4 ks, z toho 2x prvý autor  (6 AH) 

3. Publikované vedecké a odborné práce -61 ks 

    Z toho prvý autor 38 

    Zahraničné –33x,  z toho 9x ako prvý autor, z toho  SCI - 17 

    Zahraničné publikované abstrakty 8x ako prvý autor, 25x ako spoluautor 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu ■ celkový počet citácií (bez autocitácií): 51 

 

– z toho citácie v databáze BMS: 46 

– z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 23 

 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

■ počet ukončených absolventov doktorandského štúdia: 1 

■ počet doktoradov školených: 2 (oponent, člen skúšobnej komisie)  

■ počet ukončených prác absolventov bakalárskeho štúdia ako jediný školiteľ: 3 

■ počet ukončených prác absolventov magisterského štúdia štúdia ako jediný  

    školiteľ: 2 

■ počet ukončených diplomových prác absolventov LF UPJŚ v Košiciach: 5 

■ súčasný počet  školencov na diplomové práce LF UPJŚ v Košiciach: 1 

■ počet  krúžkov ŠVOČ na  LF UPJŚ v Košiciach: 7 

   z toho získané  umiestnenia: prvé miesto 2005 na LF UK Bratislava,  tretie miesto 

2004 a  druhé miesto v r  2010 na  LF UPJŠ v Košiciach 

 

Téma inauguračnej prednášky Prínos edukácie, selfmonitoringu a kontinuálneho monitorovania glukózy u 

pacientov s rôznymi typmi diabetes mellitus 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 

ktoré rozhodovali o návrhu na 

profesora 

VR VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava 

Návrh na vymenovanie za docenta 

/profesora na odbor 
  

                                                                                                                                                                
 Podpis uchádzača 

 
 


