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Vzdelanie a odborná kvalifikácia
• promócia: Lekárska fakulta UK v Bratislave – všeobecné lekárstvo (MUDr., 1984)
• atestácia v odbore vnútorné lekárstvo I. (1987)
• atestácia v odbore klinická farmakológia (1990)
• atestácia v odbore vnútorné lekárstvo II. (1999)
• atestácia v odbore hepatológia (2003)
• ašpirantúra „CSc.“ v odbore vnútorné choroby (Bratislava, 1997), téma dizertačnej práce
„Biotransformačná funkcia pečene a jej vyšetrenie v klinickej hepatológii“
školiteľ: Doc. MUDr. J. Holomáň, CSc.
• habilitácia – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, odbor
laboratórne vyšetrovacie metódy (2002)
• doktorát „PhD.“ v odbore lékařská etika“ – LF MU Brno (2007), téma dizertácie „Etické komisie
a biomedicínsky výskum. Vybrané etické a inštitucionálne aspekty.“
• inaugurácia – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, odbor
laboratórne vyšetrovacie metódy (2010), vymenovaný za profesora od 28.11.2011
• habilitácia – Lekárska fakulta SZU v Bratislave, odbore vnútorné choroby, vymenovaný za docenta
s účinnosťou od 1. 12. 2011
Zahraničné študijné a štipendijné pobyty
• I. interná klinika LF UK, Praha, 1 mesiac (1988)
• II. interná klinika LMU – Kliniku Grosshadern, Mníchov, Nemecko, štipendium Európskej asociácie
pre štúdium pečene (EASL), 1 rok (1995/1996)
• študijný pobyt Department of Medical Ethics, University of Wales, Swansea, štipendium Rady
Európy, program DEBRA, 2 týždne (1999)
• študijný štipendijný pobyt v USA ako Fulbright Fellow, The Hastings Center (Garrison, N.Y.),
Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University (Washington, D.C.), Center for Health Care
Ethics, St. Louis University (St. Louis, MO), štipendium The Fulbright Commission (USA), 3
mesiace (2000)
• štipendijný pobyt v USA, The Hastings Center (Garrison, N.Y.), na pozvanie, čiastočne hradený
The Fulbright Commission SR, 4 týždne (2002)
Pracoviská a zastávané funkcie
• 1984 – 1987: asistent – učiteľ a odborný asistent – učiteľ Lekárskej fakulty UK v Bratislave,
3. interná klinika; úväzok ako sekundárny lekár na tej istej klinike v rámci NsP ak.L. Dérera
• 1987 – 2001: odborný asistent IVZ/SPAM (t.č. SZU), Subkatedra klinickej farmakológie
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2002 – dosiaľ: docent, aktuálne profesor (Sub)Katedra klinickej farmakológie SZU, dnes Ústav
farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU
1990 – 1991: člen komisie pre zahraničné vzťahy IVZ
1991 – 1993: vedúci odboru pre zahraničné vzťahy IVZ
1992 – 1993: člen kolégia riaditeľa IVZ
1991 – 1993: zástupca vedúceho Ústavu medicínskej etiky a bioetiky LF UK a IVZ
1987 – 2003: úväzok ako sekundárny lekár (internista – klinický farmakológ) na Klinike
farmakoterapie SZU a Dérerovej FNsP Bratislava – Kramáre, vrátane ambulantnej činnosti
(interná medicína, klinická farmakológia, hepatológia) a klinického výskumu
1987 – 2002: vykonávanie lekárskych pohotovostných služieb na Klinike farmakoterapie a na 3.
internej klinike LF UK a Déreovej FNsP (do r. 2000)
2000 – 2007: vykonávanie lekárskych pohotovostných služieb na Centrálnom prijímacom
oddelení FNsP ak. L. Dérera (urgentný príjem)
1993 – dosiaľ: správca/vedúci, Nadácia Ústav medicínskej etiky a bioetiky (v súčasnosti
neinvestičný fond (n. f.); nehonorovaná, dobrovoľnícka práca)
2011 – dosiaľ: prednosta – Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (ÚZE SZU)
2012 – dosiaľ: zmluva o spolupráci so SZU, zriadené detašované pracovisko ÚMEB n. f. na pôde
ÚZE SZU (od roku 2012)

Prehľad odbornej praxe (medicínskej)
• 1984 – 1987: 3. interná klinika LF UK v Bratislave: vnútorné lekárstvo
• 1987 – 2003: Klinika farmakoterapie ILF (teraz SZU): vnútorné lekárstvo, klinická farmakológia,
hepatológia (atestácie ako je uvedené vyššie)
• 2000 – 2007: lekárske pohotovostné služby (ako internista II. stupňa) na Centrálnom prijímacom
oddelení (urgentom príjme) FNsP ak. L. Dérera v Bratislave
• 2004 – dosiaľ: ambulantná časť Ústavu preventívnej a klinickej medicíny VVZ SZU v Bratislave,
aktuálne Poliklinika SZU v Bratislave, odborná ambulancia: vnútorné lekárstvo, klinická
farmakológia, hepatológia
Členstvo a funkcie vo vedeckých a odborných spoločnostiach
# domáce vedecké spoločnosti:
• Slovenská lekárska spoločnosť – člen od roku 1984, člen Prezídia od 2009-,
druhý vice-prezident SLS od 2012-2016, tretí vice-prezident SLS od 2016--,
predseda Komisie pre bioetiku SLS (2008--)
• Spoločnosť klinickej farmakológie SLS (1990, člen výboru, vedecký sekretár 1994-2002,
prezident 2006--)
• Slovenská hepatologická spoločnosť SLS (člen 1984--, člen výboru 1990--,
vedecký sekretár 1990-2016)
• Slovenská internistická spoločnosť SLS (člen, 1984--)
• Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS (člen, 1994--)
• Spoločnosť pre farmokoekonomiku SLS (člen, 2008--)
# zahraničné vedecké spoločnosti:
• Európska asociácia pre štúdium pečene – EASL (člen, 1995-- )
• Medzinárodná asociácia pre štúdium pečene – IASL (člen, 1989-2006)
• Európska asociácia klinickej farmakológie a terapie – EACPT (člen, 1995-- )
• Central and East European Association of Bioethics – CEEAB
(zakladajúci člen a člen výboru, od roku 2000; od r. 2002-2003 – úradujúci prezident)
• European Forum for Good Clinical Practice (EF GCP, člen od 2005-, člen výboru – Board of EF GCP
od januára 2006--, Ethics Officer od 2015--)
• European and International Federations of Associations of Catholic Physicians (FEAMC, FIAMC,
člen výboru FEAMC za SR, od roku 1994--, vice prezident FEAMC)
• European Network for Clinical Ethics (ECEN; iniciatívna medzinárodná odborná pracovná skupina,
zakladajúci člen, člen 2005 – 2014)
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European Network of Research Ethics Committees (EUREC, iniciatívna odborná pracovná skupina
s podporou Európskej komisie, Brusel, zakladajúci člen, od 2005--, ÚMEB n.f. – riadny člen od
2005, potvrdený 2016--)

Členstvo v odborných komisiách a poradných zboroch
# domáce:
• Etická komisia MZ SR (Centrálna EK MZ SR, člen 1990-1992, vedecký sekretár, 1990 – 1992, v čase
1991-1992 – Sekcia pre zdravotnícku etiku Rady ministra zdravotníctva SR, člen EK MZ SR 20022013, 2017--, predseda Stálej pracovnej skupiny pre etické komisie (2009-2013), predseda CEK
MZ SR. 2002 – 2006, predseda EK MZ SR 2017-• Vedecká rada IVZ v Bratislave (člen, 1992 – 1993)
• Komisia pre prípravu štátnej rodinnej politiky MPSVaR SR (člen, 1996 – 1998)
• Etické komisie pre biomedicínsky výskum (SPAM 1991-96, ÚPKM 1993-2004,
Ústav výživy 1997-99, SZU 2004-)

Etická komisia farmaceutického priemyslu v SR (predtým Etická komisia SAFS;
nezávislý externý člen, 1999-2008)

Subkomisia pre odbor klinická farmakológia Katalogizačnej komisie MZ SR
(člen a predseda subkomisie, 2005-)

Subkomisia pre odbor hepatológia Katalogizačnej komisie MZ SR (člen, 2005-)

Etická komisia pri Slovenskej komisii pre UNESCO (člen, 2005-(?))

Komisia pre bioetiku SLS (poverený predseda, 2008-)

poradca ministra zdravotníctva SR pre vedu a výskum, liekovú politiku a bioetiku
(november 2010 – október 2011)

Kategorizačná komisia pre lieky MZ SR (člen, 2011-2012)

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave (člen, 2012-2016)

Vedecká rada Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (2015--)

Vedecká rada MZ SR (nezávislý člen – expert, 2017--)

Pracovné skupiny MZ SR (viaceré, 2017--)
# zahraničné:
• Steering Committee on Bioethics (CDBI), Council of Europe (Strasbourg; člen – expert,
zástupca SR, od roku 1999--), člen Byra CDBI (2002-2008)
• COMETH (Stála konferencia národných etických komisií a im podobných inštitúcií krajín Rady
Európy), člen Byra COMETH (2000-2007)
• člen – expert alebo predsedajúci hodnotiacich panelov (ethics review pannels) projektov 5. a 6.
rámcového programu (5FP, 6FP) a programu Horizon2020 Európskej komisie (Brusel) (2004--),
European Science Foundation (2007--), COST Organization (2016--)
• spolupráca s Generálnym riaditeľstvom pre výskum – Oddelenie „Výskum a spoločnosť“
Európskej komisie (Brusel), člen – expert viacerých ad hoc panelov a pracovných skupín
• European Group on Ethics of Science and New Technologies (EGE, poradný orgán prezidenta
Európskej komisie, členovia menovaní ako individuálne osoby prezidentom Európskej komisie,
člen 2005-2010)
• Pontifical Academy for Life (člen – korešpondent, 2012-2016, 2017--)
Ocenenia
• 1984: Cena rektora UK v Bratislave (pri promócii, za vynikajúce študijné výsledky
a aktivitu v rámci ŠVOČ)
• 1988: Cena Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu roka
• 1994: Cena spoločnosti Roche za prezentáciu posteru na medzinárodnom sympóziu
„Liver and Drugs ‘94” v Bratislave
• 1994: EASL – BASF International Fellowship (realizované ako 1-ročný študijný pobyt
na II. internej klinike LMU, Klinikum Grosshadern, Mníchov, SRN, 1995/1996)
• 1999: Fulbright Commission Scholarship (realizované ako 3-mesačný študijný pobyt
v USA, január – apríl 2000)
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2004: Prometheova medaila, Liver & Drug Fdn., udelená predsedníctvom Slovenskej
hepatologickej spoločnosti
2010: Strieborná medaila SLS (na návrh Prezídia SLS)
2010: Medaila založenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti (na návrh SSKF SLS)
2015: Zlatá medaila SLS (na návrh Prezídia SLS)
2015: Čestné členstvo v České společnosti klinické farmakologie
2016: Cena Fides et ratio (udelená KBS na návrh Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru)

Pedagogická činnosť
• 1984 – 1987: asistent a odborný asistent LFUK v Bratislave: vnútorné lekárstvo
• 1987 – dosiaľ: asistent/odborný asistent/docent/profesor ILF/IVZ/SPAM/SZU: klinická
farmakológia, okrem toho prednášanie vybraných kapitol z farmakoterapie vo vnútornom
lekárstve a vybraných kapitol z hepatológie
• 1991 – dosiaľ: prednášanie vybraných kapitol z medicínskej etiky, zdravotníckej etiky
a bioetiky v rámci postgraduálnych kurzov IVZ/SPAM/SZU
• 1992 – 1996: výuka medicínskej etiky na LF UK (1991 – 1992 zástupca vedúceho Ústavu
medicínskej etiky a bioetiky LFUK a IVZ), vrátane vypracovania koncepcie výuky a edície prvých
učebných pomôcok (skrípt, súborov diapozitívov, a i.)
• 2003/2004, 2004/2005, 2009/2010 – až dosiaľ: prednášanie predmetu „etika“ pre poslucháčov
denného i diaľkového štúdia odboru verejné zdravotníctvo na Fakulte verejného zdravotníctva
SZU
• 2004/2005 – prednášanie predmetu „farmakológia a klinická farmakológia“ pre poslucháčov
denného i diaľkového štúdia odboru ošetrovateľstvo a odboru pôrodná asistencia na Fakulte
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
• 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 – až dosiaľ: riadne prednášky predmetu farmakológia
(a klinická farmakológia) pre poslucháčov denného štúdia všeobecného lekárstva na LF SZU
• 2009/2010, 2010/2011: prednášky z lekárskej etiky pre zahraničných poslucháčov LF UK
• 2011 – až dosiaľ: riadna výučba predmetu medicínska etika pre poslucháčov LF SZU (v slovenčine
aj v angličtine; prednášky, semináre, skúšanie)
• vedenie doktorandov: FVZ SZU (2 obhájili – verejné zdravotníctvo), LF SZU (vnútorné choroby – 3
obhájili), FF KU Ružomberok (2 obhájili – systematická filozofia (so zameraním na bioetiku), ďalší
v štúdiu
• iné, neuvedené
------------------------------------------Publikačná činnosť, prednášková činnosť (odborné, vedecké kongresy a konferencie, popularizačné
a osvetové prednášky), editorstvo a členstvo v redakčných radách, vedecko – organizačná činnosť
(odborné, vedecké kongresy a konferencie) – rozsiahle, neuvedené.
V Bratislave, 25.8.2017

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
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