
 
 
Inauguračná komisia a oponenti 
 
Zloženie inauguračnej komisie: 
 
Predseda komisie:    
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. -   Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie  Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského  a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave 
Habilitácia v odbore: stomatológia  
Inaugurácia v odbore: zubné lekárstvo 
Zamestnanec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobí vo funkcii 
profesora (1, 3) 
 
Členovia komisie:    
prof. et prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph. D.  -  Stomatologická klinika  Lékařské 
fakulty, Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno (ČR) 
Habilitácia v odbore: stomatologie;   
                                  patologická fyziologie 
Inaugurácia v odbore: stomatologie 
                                   patologická fyziologie 
Je zahraničnou odborníčkou a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie  
Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc (ČR) 
Habilitácia v odbore: stomatologie 
Inaugurácia v odbore: stomatologie 
Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole (2) 
 
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. – Klinika dětské otorhinolaryngologie Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice  Brno (ČR) 
Habilitácia v odbore: otolaryngologie 
Inaugurácia v odbore: otolaryngologie 
Je zahraničným odborníkom (súvisiaci odbor)  a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora  
(2, 3)  
 
Oponenti odborného materiálu: 
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH  -  Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa 
Pasteura Košice.                       
Habilitácia v odbore: stomatológie 
Inaugurácia v odbore: stomatológie 
Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
 
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, Ph. D. – Stomatologická klinika Lékařské fakulty Karlovy 
Univerzity v Hradci Králové a Fakultní nemocnice (ČR) 



Habilitácia v odbore: stomatologie 
Inaugurácia v odbore: stomatologie 
Je zahraničným odborníkom, pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph. D. -   Stomatologická klinika 1. Lékařské fakulty 
Karlovy univerzity a Všeobecní fakultní nemocnice  v Prahe  
Habilitácia v odbore: stomatologie  
Inaugurácia v odbore: stomatologie 
Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 
 
  
 
 
 
 


