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Výpis zo zápisnice online zasadnutia  Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

dňa 28. apríla 2022 
 
Žiadosť o inauguračné konanie 
 
      doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.,  docentka vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského Bratislava, predložila v zmysle § 1 Vyhlášky č. 246/2019  
Z. z. MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor,  predsedovi Vedeckej rady LF UK v Bratislave  prof. MUDr. 
J. Šteňovi, DrSc., IFAANS,  žiadosť o udelenie titulu profesor v  odbore habilitačného konania  
a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia. 
 
Inauguračná komisia: 
 
Predseda: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. 
                          prednosta Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského       
                          Bratislava 
  Habilitácia v odbore: normálna a patologická fyziológia 
  Inaugurácia v odbore: normálna a patologická fyziológia 
  Je zamestnancom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Pôsobí na vysokej škole vo  
                          funkcii profesora (1, 3) 
 
Členovia: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 
  Fyziologický ústav  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  Praha 
  Habilitácia v odbore: normální a patologická fyziologie 
  Inaugurácia v odbore: normální a patologická fyziologie 
  Zahraničný odborník, pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
   
  prof. Ing. Albert Breier, DrSc. 
                          riaditeľ Ústavu biochémie a mikrobiológie chemickej a potravinárskej technológie  
                          Slovenskej technickej univerzity Bratislava 
                          Habilitácia v odbore: biochémia 
  Inaugurácia v odbore: biochémia 
  Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
   
  prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph. D. 

 přednostka Stomatologické kliniky a proděkanka pro zubní lékařství a  profesorka   
          Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno,  

  Habilitácia v odbore: patologická fyziologia (2003) a (stomatologia (2009) 
  Inaugurácia v odbore: patologická fyziologia (2007) a stomatologia (2012) 
  Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
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Oponenti: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 
                         Ústav lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin 
  Habilitácia v odbore: biochémia 
  Inaugurácia v odbore: biochémia 
  Pôsobí na vysokej škole vo  funkcii profesora (1,  3) 
  
  prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. 
  Ústav lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice 
  Habilitácia v odbore: normálna a patologická fyziológia 
  Inaugurácia v odbore: normálna a patologická fyziológia 
  Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
   
  prof. MUDr. Marie Nováková, Ph. D. 
                          Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  Brno 
  Habilitácia v odbore: lékařská fyziologie 
  Inaugurácia v odbore: lékařská fyziologie 
  Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 
Téma inauguračnej prednášky:   „Náhľad do vzťahov medzi vlastnosťami erytrocytov oxidačným 
stresom a podávaním antioxidantov.“ 
 
VR LFUK jednomyseľne schválila členov inauguračnej komisie, oponentov odborného materiálu a tému 
inauguračnej prednášky. 
   
 
 
 
 
                                                             prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
                                                                        predseda VR LF UK   
                                                                              dekan LF UK 
 

 


