
Inauguračná komisia 
 
Predseda : 
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. -   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského  a Univerzitnej nemocnice v Bratislave 
Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo,  
Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
Zamestnanec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobí vo funkcii 
profesora (1, 3) 
 
Členovia: 
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.  -  Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej 
nemocnice Nitra a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
 
prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph. D. – Porodnicka a gynekologická klinika, Lékařské 
fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové  (ČR) 
Habilitácia v odbore: gynekologie a porodnictví 
Inaugurácia v odbore: gynekologie a porodnictví 
Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3)  
 
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA – Gynekologicko-porodnická klinika  Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno   
Habilitácia v odbore: gynekologie a porodnictví 
Inaugurácia v odbore: gynekologie a porodnictví 
Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3)  
 
Oponenti: 
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.  -  Gynekologicko-porodnicka klinika 1. Lékařské fakulty 
Univerzity Karlova a Všeobecné fakultní nemocnice Praha                                                          
Habilitácia v odbore: gynekologie a porodnictví 
Inaugurácia v odbore: gynekologie a porodnictví 
Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. – Neonatologická klinika intenzívnej medicíny 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 
Habilitácia v odbore: pediatria 
Inaugurácia v odbore: pediatria  
Zamestnanec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobí vo funkcii 
profesora (1, 3) 
 
prof. MUDr. Robert Dankovčík, PhD., MBA -   Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnica Louisa Pasteura 
Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo,  
Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
 
 


