
Výpis 
zo zasadnutia Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 19. októbra 2021 

 

 

K bodu 1. programu: 

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

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť FaF UK doc. Ing. 

Vladimír Frecer, DrSc. členov VR FaF UK s tým, že Mgr. Peter Vavrinec, PhD.,  odborný asistent  na 

Katedre farmakológie a toxikológie  Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave si podal žiadosť o začatie 

habilitačného konania z odboru farmakológia. Predstavil Mgr. Petra Vavrinca, PhD. prečítaním jeho 

charakteristiky a oboznámením členov vedeckej rady s jeho pedagogickou a publikačnou činnosťou, 

ako aj výsledkami dosiahnutými vo vedeckovýskumnej činnosti. 

V diskusii k predloženému návrhu vystúpili: prof. J. Klimas 

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 Mgr. Petra Vavrinca, PhD.: 

a) členov habilitačnej komisie 

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

predseda:  

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH  – Farmaceutická fakulta UK Bratislava 

členovia:  

doc.RNDr. Eva Račanská, CSc. – FaF MUNI Brno, ČR 

RNDr. M. Barančík, DrSc. – Ústav pre výskum srdca, CEM SAV 

náhradník: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D – FaF UK Hradec Králové 

 

b) oponentov habilitačnej práce vypracovanej na tému: Arteriálna myogénna konstrikcia 

v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii 

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

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. – 1. LF UK a Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe, ČR 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. – LF UK Bratislava 

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD. - Ústav pre výskum srdca, CEM SAV 

 

c) tému habilitačnej prednášky:  

Z troch navrhovaných tém:  

- Farmakologické prepojenia liečby chronického ochorenia obličiek a hypertenzie = 23 hlasov 

- Renálna myogénna konstrikcia ako súčasť renálnej autoregulácie u pacientov s chronickým 

ochorením obličky a hypertenziou = 0 hlasov 

- Súvislosť arteriálnej myogénnej konstrikcie s chronickým ochorením obličky a hypertenziou = 

0 hlasov 

bola aklamačným hlasovaním za: 23 hlasov z celkového počtu 23, zvolená téma č. 1 

 

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

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

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.  

 

 

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

           predseda VR FaF UK, dekan fakulty 


