
 
 

Výpis zo zápisu a rokovania výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta docenta  
na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

konaného dňa 27.10.2022 
 
 
v zmysle ustanovení Vnútorného predpisu č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 
A) Výberové konanie  na obsadenie funkčného miesta VŠ učiteľ – docent Katedry farmakognózie a botaniky  

 
a) Zoznam členov výberovej komisie: prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.  
     doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.   
     prof. PharmDr. Daniela Ježová, CSc.   
     doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. 
     prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  

 
Mgr. Emil Babiak – zástupca študentov bez práva hlasovať 

 
b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili 

súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:   
- uchádzač neudelil súhlas na uverejnenie svojich údajov v rozsahu podľa §76 ods. 10 písm. a) zákona 

o vysokých školách. 
 

c) Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo: 
farmakognózia. 
 

d) Počet uchádzačov: 1 
 

 
B) Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta VŠ učiteľ – docent Katedra organizácie a riadenia 

farmácie 
 
a) Zoznam členov výberovej komisie: prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.  
     doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.   
     prof. PharmDr. Daniela Ježová, CSc.   
     doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. 
     doc. PharmDr. Tomáš Tesař, MPH., MBA  

       
Mgr. Emil Babiak – zástupca študentov bez práva hlasovať 

 
b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili 

súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:   
- uchádzač neudelil súhlas na uverejnenie svojich údajov v rozsahu podľa §76 ods. 10 písm. a) zákona 

o vysokých školách. 
  

c) Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo: 
klinická farmácia. 
 

d) Počet uchádzačov: 1 
 



 
 

 
C) Výberové konanie na obsadenie 3 funkčných miest VŠ učiteľ – docent Katedry farmakológie a toxikológie  

 
a) Zoznam členov výberovej komisie: prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.  
     doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.   
     prof. PharmDr. Daniela Ježová, CSc.   
     doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. 
     doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.  

       
Mgr. Emil Babiak – zástupca študentov bez práva hlasovať 

 
b) Údaje vybraných uchádzačova a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili 

súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:   
- uchádzač neudelil súhlas na uverejnenie svojich údajov v rozsahu podľa §76 ods. 10 písm. a) zákona 

o vysokých školách. 
 

c) Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo: 
farmakológia. 
 

d) Počet uchádzačov: 3 
 


