
 
 

Záznam habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie   
MUDr. Pavla Janegu, PhD.,  za docenta v  odbore patologická anatómia a súdne 

lekárstvo 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
 
Podľa vyhlášky MŠVV SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 
predseda  Vedeckej rady LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS so súhlasom 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
 
Predseda: prof. MUDr. Pavel Babál, PhD.                   - LF UK  Bratislava 
Členovia: Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.                - OÚSA Bratislava              
                doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.  - UPJŠ LF Košice         
 
Dňa 29. 9. 2022 o 10:00 hod. sa konala verejná habilitačná prednáška MUDr. Pavla 
Janegu, PhD., na tému: „Oxid dusnatý a jeho miesto pri experimentálnej 
neurodegenerácií“ v prítomnosti členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej 
práce.  
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: 
prof. MUDr. Marian Bernadič, CSc., doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH,  
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.,   prof. MUDr. Peter 
Valkovič, PhD. 
V diskusii vystúpili prof. MUDr. P. Valkovič s otázkou zovšeobecnenia poznatkov 
o úlohe NO v CNS, doc. MUDr. Ing. P. Celec sa pýtal na funkciu NO v súvislosti od 
účinku citrulínu, doc. MVDr. N. Žilka sa pýtal na expresiu NOS v rôznych typoch 
neurónov, prof. MUDr. F. Šimko sa pýtal na detekciu NO priamo v tkanivách. 
MUDr. Pavol Janega, PhD., pohotovo a erudovane odpovedala na všetky diskusné 
príspevky a otázky.   
Všetci posudzovatelia verejnej habilitačnej prednášky kladne zhodnotili jeho 
vystúpenie ako aj formu prezentácie práce. 
 
Dňa 29. 9. 2022 sa o 15. 15 hod. konala obhajoba habilitačnej práce na tému: 
„Histopatologický pohľad na neurovaskulárne zmeny pri experimentálnej 
neurodegenerácii“. Po prezentácii habilitačnej práce oponenti predloženej práce prof. 
MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. a doc. MVDr. 
Norbert Žilka, DrSc., oboznámili členov VR LF UK so svojimi posudkami v ktorých 
konštatovali, že MUDr. Pavol Janega, PhD., je významným lekárom, vysokoškolským 
pedagógom a výskumným pracovníkom. Všetci oponenti odporúčajú udelenie 
vedecko-pedagogického titulu docent. V diskusii MUDr. P. Janega, PhD. pohotovo 
a obšírne odpovedal na vznesené otázky. 
 



Po obhajobe habilitačnej práce  nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej 
komisie. Habilitačná komisia na základe predložených materiálov k žiadosti na 
vymenovanie na docenta, zhodnotenia habilitačnej prednášky a posudkov odborného 
materiálu k vymenovaniu za docenta, dospela k tomuto záveru: 
 
MUDr. Pavol Janega, PhD., odborný asistent Ústavu patologickej anatómie LF UK, 
sa narodil v r. 1978 na Myjave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na LF UK 
v Bratislave. Štúdium ukončil v r. 2003. Doktorandské štúdium absolvoval a úspešne 
ukončil v r. 2009 na LF UK v Bratislave v odbore patologická anatómia a súdne 
lekárstvo. Od r. 2003 pracoval ako asistent resp. odb. asistent  na Ústave patologickej 
anatómie LF UK v Bratislave.  
Špecializáciu z odboru patológia získala v r. 2015 v odbore patologická anatómia na 
Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU Bratislava). 
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
 
MUDr. P. Janega, PhD., pracoval na Ústave pat. anat. LF UK ako asistent a odb. 
asistent or r 2003. Počas tohto obdobia viedol histopatologické a pitevné cvičenia 
a mal vybrané prednášky pre študentov všeobecného lekárstva a stomatológie. Je 
autorom vysokoškolskej učebnice“ Nádory slinných žliaz“ (elektronický dokument). 
Je školiteľom diplomových prác v študijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo 
(úspešná obhajoba 18 študentov, v súčasnosti vedie 9 študentov). Bol školiteľom 
viacerých úspešných prác v rámci ŠVOČ. Pod jeho vedením obhájili 2 študenti PhD, 1 
externého PhD študenta školí priebežne.  
 
Vedecké zameranie: 
 
MUDr. P. Janega, PhD., sa vo svojej práci venuje najmä: nádorovej transformácii, 
identifikácia nových, potenciálnych diagnostických, prognostických a terapeutických 
biomarkerov. Ďalšie oblasti jeho vedeckého záujmu sú civilizačné choroby, patológia 
kardiovaskulárneho systému, experimentálna hypertenzia a možnosti využitia 
modelov experimentálnej neurodegenerácie. 
Je autorom a spoluautorom 49 prác publikovaných v karentovaných a 55 prác 
v časopisoch registrovaných v databázach Web of Sci a SCOPUS, s vyše 600 
citačnými ohlasmi. 
Bol spoluriešiteľom 4 vedeckovýskumných úloh v rámci projektov VEGA, 5 projektov  
APVV, 2 vedeckých projektov MZSR a 2 projektov podporených zo štrukturálnych 
fondov EU. Bol zodpovedným riešiteľom 1 VEGA a 1 APVV projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Záver: 
 
MUDr. Pavol Janega, PhD., je erudovaný patológ, skúsený vedecký pracovník a 
dobrý pedagóg. Komisia konštatuje, že MUDr. Pavol Janega, PhD., spĺňa požiadavky, 
ktoré LF UK v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického 
titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
patologická anatómia a súdne lekárstvo.  
   
 
Bratislava, 29. 9. 2022 
 
 
Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., 
predseda habilitačnej komisie    ................................................. 
 
 
 
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.                    ................................................. 
       člen habilitačnej komisie   
 
 
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.,       ................................................ 
        členka habilitačnej komisie       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
   


