
Výpis 
zo zasadnutia Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 19. októbra 2021 

 

 

K bodu 1. programu:  

1. Z poverenia predsedu VR fakulty prof. PharmDr. J. Klimasa, PhD., MPH, dekana fakulty, oboznámil 

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť FaF UK doc. Ing. 

Vladimír Frecer, DrSc. členov VR FaF UK s tým, že PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD., ktorá pôsobí 

ako zástupkyňa vedúcej v Národnom toxikologickom informačnom centre, na Klinike pracovného 

lekárstva a toxikológie LF UK a UNB v Bratislave si podala žiadosť o začatie habilitačného konania 

z odboru klinická farmácia. Predstavil PharmDr. Blaženu Cagáňovú, PhD. prečítaním jej 

charakteristiky a oboznámením členov vedeckej rady s jej pedagogickou a publikačnou činnosťou, ako 

aj výsledkami dosiahnutými vo vedecko-výskumnej činnosti. 

V diskusii k predloženému návrhu vystúpili: prof. P. Mučaji, prof. M. Kuželová, doc. V. Frecer. 

Zároveň v zmysle § 1 ods. 8 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda VR FaF UK so 

súhlasom vedeckej rady FaF UK  

určil pre PharmDr. Blaženu Cagáňovú, PhD: 

 

a) členov habilitačnej komisie 

(aklamačné hlasovanie: za 23 hlasov, zdržali sa 0, proti 0 ).  

predsedníčka:  

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. – Farmaceutická fakulta UK Bratislava 

členovia:  

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, CSc. – Lekárska fakulta SZU Bratislava  

doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc. – Ústav experimentálnej farmakológie CEM 

                                                         SAV Bratislava 

b) oponentov habilitačnej práce vypracovanej na tému: Hodnotenie vybraných xenobiotík 

z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií 

(aklamačné hlasovanie: za 22 hlasov , zdržali sa 1, proti 0).  

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. – Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV   

                                                                 Bratislava 

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. – Lekárska fakulta UK Bratislava 

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. – Lekárska fakulta SZU Bratislava 

náhradníčku  za členov resp. oponentov habilitačnej komisie: 

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. – Farmaceutická fakulta MUNI Brno, ČR  

 

c) tému habilitačnej prednášky:  

Z troch navrhovaných tém: 

- Farmakovigilancia a toxikovigilancia v prevencii akútnych intoxikácií. = 0 hlasov 

- Využitie poznatkov o akútnych intoxikáciách xenobiotikami pre zvýšenie bezpečnosti 

pacienta. = 20 hlasov 

- Prínos farmakovigilancie a toxikovigilancie pre starostlivosť o pacientov s akútnymi 

intoxikáciami. = 3 hlasy 

bola aklamačným hlasovaním: za 20 hlasov z celkového počtu 23, zvolená téma č. 2.  

V diskusii k predloženému návrhu vystúpili: prof. P. Mučaji, prof. M. Kuželová, doc. V. Frecer 

 

d) piatich zástupcov VR FaF UK, ktorí sa zúčastnia na verejnej habilitačnej prednáške: 

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD., 

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA), doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, v.r. 

           predseda VR FaF UK, dekan fakulty 


