
Návrh a správa inauguračnej komisie pre vymenovanie 
 

doc. RNDr. Ľubice Lacinovej, DrSc. 

 
z Centra biovied - Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave 

 

za profesorku v odbore fyzika 
 

Na základe rozhodnutia vedeckej rady FMFI UK v Bratislave predseda vedeckej rady 

vymenoval dňa 15. mája 2017 komisiu a oponentov pre vymenovanie doc. RNDr. 

Ľubice Lacinovej, DrSc. za profesorku v odbore fyzika v zložení 

 

Inauguračná komisia: 
 

Prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., predseda (KJFB, FMFI UK, Bratislava) 

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., (ÚNPF SAV, Bratislava) 

Prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc., (ÚBI, 1. LF UK, Praha)  

Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., (KBG, FPV UKF, Nitra) 

 

Oponenti: 
 

Prof. RNDr.  Evžen Amler, CSc., (ÚB 2. LF UK,  Praha) 

Prof. Ing. Ivo Provazník, PhD., (ÚBI, VUT, Brno)  

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD., (ÚLCh, JLF UK, Martin) 

  

Inauguračná prednáška doc. Lacinovej na tému: „Napäťovo závislé vápnikové kanály: 

štruktúra, funkcia a regulácia“ prebehla dňa 13. novembra 2017 o 13:00 na FMFI 

UK. 

Inauguračná komisia rokovala dňa 13. novembra 2017 po vypočutí 

inauguračnej prednášky. Po oboznámení sa so všetkými predloženými podkladmi 

a dostupnými informáciami inauguračná komisia zhodnotila vedeckú a pedagogickú 

činnosť doc. Lacinovej a predkladá nasledovnú správu. 

 

Vedecká spôsobilosť: 
 

Vzdelanie a odborný profil: 
Vysoká škola:  1978-1983 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava 

Dizertačná práca:  Analýza zmien optických vlastností svalovej bunky počas väzby 

excitácie s kontrakciou. (1985-1989  Centrum fyziologických vied SAV Bratislava) 

DrSc: Voltage-dependent calcium channels. (2004, SAV) 

Habilitácia:   Regulácia T-typu napäťovo závislých vápnikových kanálov.  (2011 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava) 

Kvalifikačny stupeň I:  2003 

 

Zamestnanie: 
1983-1984     študijný pobyt v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika 

1985–1989    ašpirantka v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika 



1989-1990   vedecká pracovníčka biofyzikálneho laboratória Centra fyziologických 

vied SAV 

1990–1991  postdoktorandka na lekárskej fakulte University of Pennsylvania, 

Philadelphia, PA, USA 

1991-1993  vedecká pracovníčka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 

1993–2001  vedecká pracovníčka Ústavu farmakológie a toxikológie Technickej 

univerzity v Mníchove, SRN 

2002-doteraz Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 

vedúca oddelenia 

2008 hosťujúca profesorka na Katedre farmakológie a toxikológie Viedenskej 

univerzity 

2016-doteraz docentka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave, Katedra biofyziky 

2017-doteraz členka Predsedníctva SAV 

 

Vedecká činnosť a hlavný vedecký prínos: 
Kvalita vedeckej činnosť Doc. Lacinovej je vyjadrená nielen počtom vedeckých 

publikácií (je (spolu)autorkou 58 článkov v časopisoch evidovaných vo WOS), ale aj 

kvalitou prác publikovaných v prestížnych časopisoch (EMBO Journal, Journal of 

Biological Chemistry, Journal of Neuroscience, International Journal of 

Neuropsychopharmacology a pod.). O kvalite prác svedčí aj viac ako 1860 citácií 

podľa WOS. Okrem toho je aj spoluautorkou kapitoly vo významnej učebnici 

publikovanej v nakladateľstve Elsevier, troch skrípt (z toho jedných v anglickom 

jazyku) a jednej monografie venovanej biofyzike excitabilných membrán a napäťovo 

závislých vápnikových kanálov. 

 

 

Vedecké publikácie 77, z toho: 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané 

v domácich vydavateľstvách (1) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (40) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (15) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS (3) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2) 

BCI Skriptá a učebné texty (3) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (1) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (3) 



FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (1) 

 

Ohlasy na vedeckú prácu: 
Štatistika ohlasov (1866): 

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1850) 

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (16) 

 

Ocenenia: 
2011 Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 za dielo 

Biomembrány 

2009 Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách 

2004 Cena Slovenského literárneho fondu za vedecký ohlas – druhé miesto 

 

Pozvané prednášky na medzinárodných konferenciách a pracoviskách 

v zahraničí:  
 

 Prednáška na Institute of Pharmacy, Center of Chemistry and Biomedicine, 

University of Innsbruck, 2015; “Low-voltage-activated calcium channels: why 

do they open so easily?“ 

 Masarykova Univerzita, Brno, Čechy, LF; 2013; prednáška pre pedagógov 

a vedeckých pracovníkov „Regulácia T-typu vápnikových kanálov napätím a 

farmakologickými látkami“ 

 Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universität Wien, 2008; seminár 

„Pharmacology of T-type calcium channels“ 

 Eberhard Karls Universität, Tübingen Hearing Research Center, 2008; 

prednáška pre pedagógov, študentov a vedeckých pracovníkov “Structure and 

function of T-type calcium channels.” 

 Konferencia „T-type calcium channels: from discovery to channelopathies, 25 

years of research:, Kyiv, Ukraina, 5.-7. 6. 2008; pozvaná prednáška „Role of 

S4 segments in voltage-dependent gating of the Cav3.1 channel”. 

 

 

Študijné a pozvané pobyty v zahraničí: 
2013 Lekárska fakulta Masarykovy univerzity Brno, Česká republika (1 týždeň) 

2008 Katedra farmakológie a toxikológie Viedenskej univerzity (6 mesiacov) 

2003-2011 Ústav experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity 

Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN (spolu 4 mesiace) 

2002-2007 Ústav farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN 

(spolu 4 mesiace) 

1996 Lekárska fakulta University of Rochester, Rochester, NY, USA (3 mesiace) 

 

 

 

 

 



Granty:    
                  Domáce: 

2016-2020 hlavná riešiteľka grantu APVV-15-0388 „Prenatálne a postnatálne 

účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu 

hipokampu“ 

2016-2018 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/0107/16 „Nové spôsoby regulácie N-

typu (CaV2.2) vápnikových kanálov.”  

2013-2015 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/0044/13 „Princíp vrátkovania 

napäťovo závislých vápnikových kanálov”  

2011-2014 hlavná riešiteľka grantu APVV-0212-10 „Vápnikové kanály 

v neuronálnej excitabilite“  

2010-2012 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/0195/10 „Regulácia vrátkovania T-

typu vápnikového kanála”  

2007-2009 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/70001/27 „Štruktúra, funkcia 

a regulácia neuronálnych vápnikových kanálov.” 

2002-2003 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/2004/22 „Charakterizácia 

vrátkovania neuronálneho T-typu kalciového kanála“ 

                 Zahraničné 

2006-2010 Marie Curie Research Training Network CavNET MRTN-CT-2006-

035367, zodpovedná riešiteľka za pracovnú skupinu 

2002-2005 Grant od Volkswagenstiftung “Role of L-type and T-type Ca
2+

 

channels in neuronal excitability.” 

 

 

Pedagogický profil 

Prednášky 

Physics (Fyzika – anglický program) FaFUK, povinný, 1. ročník, 26 h / rok 

(2010/2011 – 2014/2015) 

Biofyzika napäťovo závislých iónových kanálov FaFUK povinne výberový, 4. ročník, 

13 h prednáška, 26 h seminár / rok (od 2009/2010 – doteraz) 

Semináre a cvičenia 

Seminár k diplomovej práci (FaFUK, 2008/2009 – 2012/2013); Seminár k bakalárskej 

práci (PrFUK, 2006/2007 – 2012/2013); Seminár k diplomovej práci (PrFUK, 

2007/2009 – doteraz), Seminár k diplomovej práci (FPV UCM, 2016/2017 – doteraz). 

Je garantkou doktorandského štúdia Fyziológia živočíchov na Centre Biovied SAV  

 

Ukončení PhD študenti: 
školiteľka PhD študentky RNDr. Martiny Kurejovej, práca obhájená v roku 2006, 

Aesculap AG B Braun, Tuttlingen, Nemecko, Department of Regulatory Affairs 

školiteľka PhD študentky Mgr. Bohumily Jurkovičovej-Tarabovej, práca obhájená v 

roku 2007, vedecká pracovníčka CBv – ÚMFG SAV 

školiteľka PhD študentky RNDr. Mária Karmažínovej (Drígeľovej), práca obhájená v 

roku 2009, RÚVZ Bratislava, vedúca oddelenia monitoringu a štátneho zdravotného 

dozoru 



školiteľka PhD študenta MVDr. Anton Cara, práca obhájená v roku 2012, vedecký 

pracovník na Université de Bordeaux, Bordeaux Area, Francúzsko 

školiteľka PhD študentky Mgr. Lucie Lichvárovej, práca obhájená v roku 2015, 

vedecká pracovníčka na Medical Faculty, University of Fribourg, Švajčiarsko 

školiteľka PhD študentky Mgr. Kataríny Ondáčovej (Jaškovej) práca obhájená v roku 

2015, vedecká pracovníčka CBv – ÚMFG SAV, t. č. na materskej dovolenke 

       Ocenením jej pedagogických schopností bolo prizvanie do Marie Curie Research 

Training Network „Calcium channels in health and disease“ a pozvanie za hosťujúcu 

profesorku na Universität Wien (Rakúsko) a Masarykovu univerzitu (Česká 

republika). 

 

 

Inauguračná prednáška: 
 Doc. Lacinová v inauguračnej prednáške „Napäťovo závislé vápnikové kanály: 

štruktúra, funkcia a regulácia“, vysvetlila metódy štúdia vzťahu štruktúra a funkcie 

napäťovo závislých vápnikových kanálov a skúmania regulácie excitability 

hipokampálnych neurónov. Popísala aminokyselinovú štruktúru väzobného miesta pre 

dihydropyridíny v CaV1.2 vápnikovom kanáli. Dihydropyridíny sú veľmi často 

používanými liekmi pri liečbe srdcovocievnych ochorení a CaV1.2 je ich cieľovým 

proteínom. Nájdenie väzobného miesta a opísanie molekulárneho mechanizmu účinku 

dihydropyridínov na kanál je základom dizajnu špecifickejších liečiv 

a racionálnejšieho plánovania terapie. V prednáške poukázala aj na možnosť 

vytvorenia myši s knokautovaným CaV1.2 kanálom v oblasti hipokampu 

a behaviorálnu a elektrofyziologickú analýzu dôsledkov absencie tohto kanálu, napr.  

zhoršenie priestorovej pamäte knokautovaných myší. 

 

Prednáška mala vysokú odbornú úroveň, bola zrozumiteľná aj pre prítomných 

študentov a PhD študentov a zároveň podala veľmi dobrý obraz o vedeckej práci  a 

pedagogických schopnostiach doc. Lacinovej. 

 

 

V následnej diskusii odznelo viacero otázok týkajúcich sa problematiky,  ktorá bola 

predmetom inauguračnej prednášky: 

 

 prof. Andrej Pleceník: Akým spôsobom sa vytvára v biologickej membráne 

z lineárneho polypeptidu trojrozmerný iónový kanál ? 

 Prof. Evžen Amler: Stochastický charakter elektrického signálu 

prechádzajúceho vápnikovým kanálom poukazuje na to, že by mohol byť dobre 

popísaný molekulovou dynamikou.  Skúšali ste túto metódu použiť na 

interpretáciu nameraných dát ? 

 Prof. Oľga Pecháňová: Vaša práca je venovaná hlavne kardiomyocytom. Ako 

sa ich vápnikové kanály líšia od kanálov v bunkách iného druhu ? 

 Doc. Ivan Haverlík: Ako ste zistili, funkcia vápnikových kanálov je ovplyvnená 

ortuťou. Existujú aj iné látky v životnom prostredí, ktoré na ne vplývajú  ? 

 Prof. Pavol Balgavý: Komentoval a vysoko ohodnotil jej pedagogické 

pôsobenie na FaFUK. 

 Prof. Peter Babinec: Čím sú charakteristické blokátory vápnikových kanálov 

novej generácie a aký jej ich význam pri liečbe hypertenzie ? 

 Prof. Radoslav Omelka: Aká je sekvenčná variabilita génov kódujúcich 

vápnikové kanály ? 



 

 

Všetci pýtajúci sa konštatovali, že doc. Lacinová ich otázku uspokojivo, s vysokou 

odbornosťou zodpovedala. 

 

Z vyjadrení  oponentov: 
 

Prof. Ing. Ivo Provazník, PhD., (ÚBI, VUT, Brno)  

 

Na základě prostudování předložených podkladů Doc. RNDr. Ľubici Lacinové, DrSc. 

i na základě ohlasu jejího působení ve vědecké komunitě konstatuji, že doc. Lacinová 

dosahuje v oblasti tvůrčí, pedagogické a projektové činnosti výsledků odpovídající 

profesorské hodnosti. Vybudovala rovněž vlastní vědeckou školu. Podporuji proto 

jmenování doc. RNDr. Ľubici Lacinové, DrSc. profesorkou. 

 

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., (ÚB 2. LF UK,  Praha) 

 

Myslím, že v závěru svého posudku mohu bez jakýchkoliv pochybností prohlásit, že 

paní docentka Lacinová je zralou vědeckou osobností s výborným mezinárodním 

ohlasem. Jsem plne presvědčen o vědeckých i pedagogických schopnostech paní doc. 

RNDr. Ľ. Lacinové, DrSc. Výsledky, které dosáhla v oblasti vědecké, pedagogické 

i organizačné jsou natolik vynikající, že mohu jen bezvýhradně doporučit pokračování 

jmenovacího řízení a doporučit doc. Lacinovou ke jmenování profesorkou, pokud 

budou splňeny i další následné kroky potřebné ke jmenování. 

 

 

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD., (ÚLF, JLF UK, Martin) 

 

Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. jednoznačne spĺňa kritériá pre inauguráciu za 

profesora vo všetkých hodnotených parametroch, pričom kritériá týkajúce sa vedeckej 

činnosti vyjadrené počtom publikácií a ohlasov na ne, vedeckej školy a grantovej 

činnosti vysoko prekračuje. Na základe predložených materiálov ako aj z osobnej 

skúsenosti môžem konštatovať, že doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Je vyzretou 

pedagogickou a vedeckou osobnosťou, uznávanou doma aj v zahraničí. 

 

 

Komisia vysoko hodnotila úroveň prednášky aj následnej diskusie a konštatuje, že   

uchádzačka preukázala hlboké vedecké znalosti v danom odbore ako aj skúsenosť 

a schopnosť jasne  predostrieť poslucháčom danú problematiku. Prednáška spĺňala 

požadované kritériá a predstavila uchádzačku ako výraznú vedeckú a pedagogickú 

osobnosť. 



Záver: 
 

Inauguračná komisia na svojom rokovaní dňa 13. novembra 2017  po oboznámení sa 

so všetkými predloženými dokladmi, po vypočutí inauguračnej prednášky a následnej 

rozprave, dospela jednohlasne k  týmto záverom: 

    

Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.  

 Preukázala vysokú vedeckú kvalifikáciu vytvorením rozsiahleho počtu 

vedeckých prác publikovaných v prestížnych časopisoch s veľkým ohlasom. 

Je uznávanou vedeckou osobnosťou doma a v zahraničí. 

 Je úspešnou pedagogičkou s pedagogickou činnosťou aj na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

 Spĺňa odborné, pedagogické a morálne kritériá na vymenovanie za profesorku 

v odbore Fyzika.  

 

 

 

 

 Členovia inauguračnej komisie jednomyseľne navrhujú, aby Vedecká 

rada FMFI UK v Bratislave schválila návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ľubice 

Lacinovej, DrSc.  za profesorku  v odbore Fyzika. 
 

 

V Bratislave 13. novembra 2017 

 

 

Komisia: 
 

Prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.                 ................................................................ 

 

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.           ................................................................ 

  

Prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.           ................................................................ 

                        

Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.           ................................................................ 

 

Oponenti: 
 

Prof. RNDr. Evžen Amler,  CSc.                  ................................................................ 

 

Prof. Ing. Ivo Provazník, PhD.                      ................................................................                                        

 

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.                    ................................................................ 


