Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1. Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Jesseniova lekárska fakulta
Sídlo fakulty: Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: normálna a patologická fyziológia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2021/74:2321-OAC,
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie v SJ:
Normálna a patologická fyziológia ako odbor na lekárskej fakulte obsahuje poznatky o funkciách organizmu
zdravého a chorého jedinca, poznáva a chápe podstatu dejov v ľudskom tele, určuje príčiny, ktoré ich spôsobujú
a odhaľuje vzájomné súvislosti medzi jednotlivými dejmi, funkciami a príčinami. Zároveň skúma faktory
pôsobiace na človeka, ktorý je súčasťou vonkajšieho prostredia. Cieľom normálnej a patologickej fyziológie je
pochopenie a vysvetlenie fyzikálnych, biochemických a biologických princípov fungovania procesov v ľudskom
tele, a to na všetkých úrovniach - od molekulovej až po organizmus ako celok.
obsahované vymedzenie v AJ:
Normal and pathological physiology as a field at the medical faculty captures knowledge about the functions of
a healthy and sick individual, recognizes and understands the nature of events in the human body, determines
the causes and reveals the relationships between events, functions and causes. At the same time, it examines
the factors that affect a human being who is part of the external environment. The goal of normal and
pathological physiology is to understand and explain the physical, biochemical and biological principles of the
processes in the human body, at all levels - from the molecular to the organism as a whole.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.);
priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvo
V rámci študijného odboru všeobecné lekárstvo má JLF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
anatómia, histológia a embryológia
patologická anatómia a súdne lekárstvo
normálna a patologická fyziológia
lekárska biofyzika
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
klinická farmakológia
vnútorné choroby
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurológia
anesteziológia a resuscitácia
urológia
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., funkčné miesto profesorka
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD., funkčné miesto profesor
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., funkčné miesto profesorka
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
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Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/normalna-a-patologicka-fyziologia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/normalna-a-patologicka-fyziologia/
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/normalna-a-patologicka-fyziologia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/normalna-a-patologicka-fyziologia/
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/normalna-a-patologicka-fyziologia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/normalna-a-patologicka-fyziologia/
3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf
účinné od 1.9.2022
Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ účinné od 1.5.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2022_11_Kriteria_JLF_UK_prof.__doc..pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konania/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

2

Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“platné od 1.4.2014 do 30.4.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf
účinné od 1.9.2022
Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ účinné od 1.5.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2022_11_Kriteria_JLF_UK_prof.__doc..pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konania/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“platné od 1.4.2014 do 30.4.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/predpisy-avyhlasky/habilitacne-konania-a-konania-na-vymenuvanie-profesorov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/tlaciva/
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2016/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 16.5.2016.
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prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2016/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 9.11.2016.
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2017/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 4.12.2017.
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2018/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 22.5.2018.
prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2018/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 10.12.2018.
prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2021/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 22.4.2021.
doc.
RNDr.
Mariana
Brozmanová,
PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2022/
Vymenovanie za profesora v odbore normálna a patologická fyziológia dňa 13.7.2022.
7. Linky na prebiehajúce konania: nie
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