
Záznam habilitačnej komisie 
o zhodnotení návrhu na vymenovanie MUDr. Adely Penesovej, PhD. za 

docentku v odbore normálna a patologická fyziológia 
 
 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 246/2019 Z. z.  o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., so súhlasom 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:  
Predseda: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC –  prednosta Ústavu patologickej  
                 fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava 
Členovia: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – riaditeľka Centra experimentálnej            
                 medicíny  Slovenskej akadémie vied Bratislava 

                           doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD. –  docentka Fyziologického ústavu            
                           Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice. 

 
Dňa 16. decembra 2021 o 10.30 h v online prítomnosti členov habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce sa konala online formou verejná habilitačná prednáška 
MUDr. Adely Penesovej, PhD.,  na tému: „Inzulínová rezistencia a možnosti jej 
farmakologického a nefarmakologického ovplyvnenia v liečbe obezity“. 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: 
prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,  prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., prof. MUDr. 
Ladislav Turecký, PhD.,  doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, RNDr. Ján 
Sedlák, DrSc. 
Posudzovatelia prednášku hodnotili kladne po stránke obsahovej aj pedagogickej. 
 
Po habilitačnej prednáške sa konala obhajoba habilitačnej práce na tému: „Patogenéza 
obezity, dysfunkcia tukového tkaniva, zápal a možnosti liečby obezity“.   MUDr. Adela 
Penesová, PhD. predniesla tézy habilitačnej práce.                  
Oponenti habilitačnej práce:  
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP  – prednostka I. internej kliniky  Lekárskej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice 
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – prednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře 
translační a experimentální diabetologie a obezitologie Institutu  klinické a 
experimentální medicíny Praha 
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. – profesor v  Ústave fyziológie Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského Martin. 
 
Oponenti vo svojich posudkoch konštatovali:  
 
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP –  Habilitačná práca MUDr. Adely Penesovej 
sa zaoberá problematikou, ktorá je v súčasnosti vysoko aktuálna a intenzívne diskutovaná 
vo svetovej literatúre. Po odbornej stránke je habilitačná práca na vysokej úrovni, 
v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Autorka svojou vedeckou výskumnou 
činnosťou a svojimi publikáciami výrazne prispela k obohateniu svetovej literatúry 
a k objasňovaniu patogenetických mechanizmov obezity. K odbornej stránke nemám 
žiadne pripomienky, vedecké práce prešli oponentúrou v renomovaných časopisoch. 
Predložená práca MUDr. Adely Penesovej, PhD. „Patogenéza obezity, dysfunkcia 
tukového tkaniva, zápal a možnosti liečby obezity“ spĺňa, ba výrazne presahuje 
požiadavky kladené na habilitačnú prácu, a preto odporúčam, aby po úspešnej habilitácii 
bol MUDr. Adele Penesovej, PhD. udelený vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore 
normálna a patologická fyziológia.  
 
 



Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – K předložené habilitační práci je třeba říci, že se 
zabývá nepochybně zajímavým a aktuálním tématem s potenciální vědeckou i klinickou 
využitelností. Celkově je práce zpracovaná přehledne, orientace v textu je snadná 
a logická. Úvodní části kapitol obsahují všechny podstatné informace. Nepochybne to 
dokazuje velmi dobrou orientaci MUDr. Penesové ve studované problematice. Cíle jsou 
jasně definované, metodika je v textu popsána spíše heslovitě, jsou jistě velmi moderní a 
zcela aktuální. Práce je navíc převážně založena na velké šíři kvalitně provedených 
metod, což lze považovat za obzvlášť cenné. Celkově práce zahrnuje velké množství 
kvalitních výsledků, které byly publikovány v nadstandardním počtu publikací 
v časopisech s impakt faktorem. Dle Web of Science zahrnuje bibliografie MUDr. 
Penesové 83 záznamů s celkovým počtem citací (bez autocitací) 428 a H-idexem 13.  
Z hlediska publikační aktivity, citačního ohlasu i ostatních náležitostí práce splňuje 
všechny zákonné podmínky a doporučuji tak její projednání vědeckou radou jako 
podkladu k habilitaci MUDr. Penesové, PhD. 

 
Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. –  Predložená habilitačná práca MUDr. Adely 
Penesovej, PhD. je spracovaná formou súboru publikovaných vedeckých prác 
doplnených úvodnou časťou. Vedecký prínos práce - poznanie patogenézy vzniku obezity 
a jej komplikácii je nevyhnutný pre ďalší vývoj vhodných terapeutických intervencií. Ide 
o vysoko aktuálnu, atraktívnu, ale aj náročnú multidisciplinárnu tému s potrebou 
vedeckého bádania na rôznych úrovniach. Predložená práca uvádza originálne výsledky 
autorky týkajúce sa pomerne širokej škály vedeckých problémov súvisiacich s obezitou, 
jej patogenézou a patogenézou s obezitou spojených komplikácií. Viaceré originálne 
výsledky boli aj vo svetovom meradle publikované po prvýkrát. Aj napriek formálnym 
nedostatkom pokladám výsledky prezentované v habilitačnej práci za originálne 
a prínosné.            
     Autorka v predloženej habilitačnej práci preukázala významné teoretické vedomosti 
v pomerne širokej oblasti vedeckého bádania a schopnosť vedecko-výskumnej práce 
s prezentáciou vlastných výsledkov. Predložená práca spĺňa podmienky stanovené pre 
tento druh práce. Odporúčam, aby bol MUDr. Adele Penesovej, PhD. po obhájení 
habilitačnej práce udelený vedecko-pedagogický titul docent. 
 
V diskusii k habilitačnej prednáške a habilitačnej práci vystúpili:  prof. MUDr. Juraj 
Šteňo, DrSc, prof. RNDr. Zdeňka Ďuračková, PhD,  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., 
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.. 
 
Životopis 
MUDr. Adela Penesová, PhD. sa narodila v r. 1972. V r. 1998 ukončila  Lekársku fakultu 
UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a v r. 2000 začala pracovať ako doktorand na 
Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. V r. 2006 ukončila doktorandské štúdium 
obhajobou dizertačnej prácu na tému: „Neuroendokrinné zmeny u pacientov so 
začínajúcou hypertenziou“. V r. 2008-2010 absolvovala post-doktorandské štúdium na 
National Institute of Health (NIH), Obesity and Diabetes Clinical Research Section, 
NIDDK, Phoenix, AZ, USA.  
Po návrate pracovala na LF SZU a v SAV (od r. 2015 na Výskumnej klinike, v Ústave 
klinického a translačného výskumu, Biomedicínskeho centra SAV).  
Bola ocenená American Endocrinne Society (AES) za najlepší abstrakt a prednášku (San 
Francisco, CA, USA (2008) a  získala  ceny  národných spoločností za najlepšiu 
publikáciu roka (Slov. kardiol. spoločnosti, Slov. diabetologickej spol., Slov. 
hypertenziologickej spol.) a cenu Európskej spoločnosťi pre hypertenziu (ESH). Bola 
nominovaná na „Slovenku roka“ v r. 2018 v kategórii Veda a výskum. V r. 2020 získala 
Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy.    Od roku 2015 je v príprave na 
atestáciu z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy ktorú ukončí v r. 2022 
špecializačnou skúškou. Vedie obezitologickú ambulanciu a so spolupracovníkmi sa 



podieľa na budovaní prvého komplexného centra pre manažment obezity (CMO) na 
Slovensku.  
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
MUDr. Adela Penesová, PhD. vyučuje od roku 2011 na LF SZU v Bratislave patologickú 
fyziológiu slovenských aj zahraničných študentov, pričom vykonáva kontinuálnu 
a komplexnú pedagogickú činnosť. Okrem prednáškovej činnosti vykonáva semináre 
v slovenskom aj anglickom jazyku. S Dr. Rádikovou napísala a vydala skriptá pre 
študentov 3. ročníka lekárskej fakulty Patofyziológia uropoetického traktu. Vyškolila 2 
diplomantov a 4 doktorandov, v súčasnosti je školiteľkou dvoch doktorandov. 

 
Vedecko-odborná a publikačná činnosť: 
Vedeckou prioritou MUDr. Adely Penesovej, PhD. je analýza neuroendokrinných a 
a kardiometabolických alterácií prítomných v rámci inzulínovej rezistencie pri rôznych 
patologických stavoch ako je hypertenzia, chronické zápalové reumatické a neurologické 
ochorenia a obezita s hľadaním novších prístupov k jej terapeutickej modifikácii, čo bolo 
jednou z podstatných cieľov jej habilitačnej práce. 
Je autorkou resp. spoluautorkou 2 monografií, 14 kapitol v monografiách, 85 článkov v 
impaktovaných a CC časopisoch a má k súčasnému dátumu vyše 550 SCI citácií, Hirshov 
index 15. V minulosti bola zodpovednou riešiteľkou  medzinárodného projektu ERA Net 
NEURON, spoluriešiteľkou  rámcových projektov EU, štrukturálnych fondov Európskej 
komisie, APVV projektov, projektov MZ SR. V súčasnosti je vedúcou VEGA projektu. 
Je členkou „editorial boardu“ 1 medzinárodného časopisu a členkou výboru viacerých 
vedeckých spoločností a od r. 2019 je prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a 
prevenciu. 

 
Záver:  
Na základe predložených a prezentovaných materiálov a posudkov oponentov a habilitačnej 
prednášky a obhajoby habilitačnej práce komisia konštatuje, že MUDr. Adela Penesová, PhD.  
je vedecký pracovník medzinárodnej úrovne s adekvátnym pedagogickým zázemím. Viaceré 
výsledky jej prác majú bohatý citačný ohlas s medzinárodnou odozvou. Jej vedecké aktivity 
koreľujú  s komplexnou pregraduálnou pedagogickou prácou. Spĺňa a vo viacerých bodoch 
presahuje kritériá na udelenie titulu docent. Habilitačná komisia jednomyseľne konštatuje, že 
MUDr. Adela Penesová, PhD. spĺňa všetky kritériá pre dosiahnutie vedecko-pedagogického 
titulu docent Univerzity Komenského, a preto ju odporúča habilitovať v odbore „normálna 
a patologická fyziológia“.  

 
 
 

 
                                         prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC                                                   
                                               predseda habilitačnej komisie 
 
 
 
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc             doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD. 
      člen habilitačnej komisie                               člen habilitačnej komisie 
 
Bratislava 16.12. 2021 

 


