
 
Inaugurant: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM_  prednosta Ústavu súdneho 

lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
 

 

Inauguračná  komisia 
Predseda:    
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.   - Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského Bratislava a Univerzitnej nemocnice Bratislava                           
Habilitácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
Inaugurácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
Pôsobí na  Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako profesor (1, 3)  
 
Členovia:    
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.  – Ústav soudního lékařství  2. LF UK a Nemocnice na 
Bulovce Praha 
Habilitácia v odbore: súdne lekárstvo 
Inaugurácia v odbore: súdne lekárstvo 
Je zahraničným odborníkom, pôsobí na  vysokej škole v funkcii  profesora (2, 3)  
 
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph. D.   –  Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK v Plzni                                     
Habilitácia v odbore: patologická anatómia 
Inaugurácia v odbore: patologická anatómia 
Je zahraničným odborníkom, pôsobí na  vysokej škole v funkcii  profesora (2, 3)  
 
 prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph. D. - Fingerlandův ústav patologie LF UK Hradec Králové                                
 Habilitácia v odbore: patologická anatómia  
 Inaugurácia v odbore: patologická anatómia 
 Je zahraničným odborníkom, pôsobí na  vysokej škole v funkcii  profesora (2, 3)  
                 
 Oponenti : 
 prof. MUDr. František Novomeský, PhD., Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz          
 Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  v Martine   
 Habilitácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
 Inaugurácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
 Pôsobí na  vysokej škole v funkcii  profesora (1, 3)  
                                  
 prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.   – Ústav soudního lékařství LF MU Brno                                                     
 Habilitácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
 Inaugurácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
 Je zahraničným odborníkom, pôsobí na  vysokej škole v funkcii  profesora (2, 3)  
 
 prof. MUDr. Petr Hejna, Ph. D., MBA  - Ústav soudního lékařství LF UK Hradec Králové 
 Habilitácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo 
 Inaugurácia v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo  
 Je zahraničným odborníkom, pôsobí na  vysokej škole v funkcii  profesora (2, 3) 



 
 
 
 
                                                           
 


