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Meno a priezvisko, tituly Ján Klimas, doc. PharmDr., PhD. MPH 

Dátum a miesto narodenia 1976, Nové Zámky 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 
rast 

1994–1999 vysokoškolské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK 
Bratislava, odbor farmácia 

2001 obhájenie rigoróznej práce (PharmDr.) 
2006 obhájenie dizertačnej práce vo vednom odbore 51-04-9 

farmakológia (PhD.) 
2010 habilitácia za docenta v študijnom odbore 7.3.2 

farmakológia, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
Ďalšie vzdelávanie 2010–2013 špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom 

zdravotníctve Master of Public Health (MPH) na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite v Bratislave 

Priebeh zamestnaní, pracovné pozície, 
odborná činnosť 

1999 asistent na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK 
2000 vedecká stáž v Biology Department Lab., Glaxo Wellcome 

S.p.A., Verona, Taliansko 
2002–2004 vedecký pracovník v Institut für Pharmakologie und 

Toxikologie, Universitätsklinikum, Westfälische Wilhelms-
Universität, Münster, Nemecko 

2004 vedecká stáž v Institut für Pharmakologie und Toxikologie, 
Klinikum der Medizinischen Fakultät, Martin-Luther-
Universität, Halle-Wittenberg, Nemecko 

Od 2007 posudzovateľ v procese európskej a národnej registrácie 
liekov (European Medicines Agency, Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv) 

Od 2009 člen Subkomisie pre generické lieky ŠÚKL 
Od 2009 člen Vedeckej rady FaF UK 
2009-2013 konzultačná a expertízna činnosť v oblasti registrácie liekov 

pre farmaceutickú spoločnosť hameln rds gmbh 
2009-2010 Prodekan pre spoluprácu s praxou FaF UK  
2009-2013 Člen výberových komisií na obsadenie funkčných miest 

profesorov, docentov, pracovných miest VŠ učiteľov 
a funkcie vedúci katedry 

Od 2010 docent na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK, 
vedenie prednášok, praktických cvičení, diplomových prác, 
examinátorská činnosť, účasť v skúšobných komisiách, účasť 
v štátnicových komisiách, skúsenosti s manažovaním 
vedeckého teamu 

2010-2013 Prvý prodekan a prodekan pre spoluprácu s praxou FaF UK 
Od 2013 Prvý prodekan a prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

a doktorandské štúdium FaF UK 
Od 2013 Predseda výberových komisií na obsadenie funkčných miest 

profesorov, docentov, pracovných miest VŠ učiteľov 
a funkcie vedúci/a katedry 

2013 konzultačná a expertízna činnosť v oblasti farmakológie pre 
farmaceutickú spoločnosť VULM SK, s.r.o. 

Od 2015 predseda Etickej komisie GENAS – asociácia generických 
výrobcov 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Od 2006 Anatómia a fyziológia (Mgr.), spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia, 
prednášky, skúšanie 
Od 2006 Anatómia a fyziológia človeka (Bc.), 1. stupeň VŠ štúdia, 
prednášky, skúšanie 
Od 2006 Patológia (Mgr.), spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia, prednášky, 
skúšanie 
Od 2006 Patologická fyziológia (Mgr.), spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia, 
prednášky 



Od 2006 Patológia (Bc.), 1. stupeň VŠ štúdia,  prednášky, skúšanie 
Od 2008 Farmakológia a toxikológia (Mgr.), spojený 1. a 2. stupeň VŠ 
štúdia, vedenie praktických cvičení, prednášky, skúšanie, člen komisií 
štátnej skúšky 
Od 2009 Základy farmakológie (Bc.), 1. stupeň VŠ štúdia, prednášky 
Od 2015 - garantovanie (module leader) a organizácia modulu (Regulatory 
Affairs) v  medzinárodnom vzdelávacom programe Central European 
Medicines Development Course 

Odborné alebo umelecké zameranie Experimentálna farmakológia, kardiovaskulárna farmakológia 
 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 
o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

Práce, ktoré sú podkladom splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“: 
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 
vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 
vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (1) 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (28) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (15) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (15) 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 
(115) 
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1) 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch (16) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
(15) 
 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

Aktuálne školení – 5 
Ukončený – 1 

Téma inauguračnej prednášky Návrh tém na inauguračnú prednášku 
1. Centrálna úloha vápnika vo funkcii, dysfunkcii a farmakoterapii 

zlyhania srdca 

2. Farmakológia renín-angiotenzín-aldosterónového systému – 

úspešná koncepcia s novým potenciálom 

3. QT interval – indikátor účinnosti a bezpečnosti liečiv 

v predklinickom a klinickom výskume 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 
rozhodovali o návrhu na profesora 

Vedecká rada Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor 7.3.2. farmakológia 

Kontaktná adresa Farmaceutická Fakulta UK v Bratislave 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 

 
 
 
 
V Bratislave, 9.11.2015 
                                                                                                                                                                
 
 

 


