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Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby1 
Dátum poslednej aktualizácie: 25.02.2021 
 

I. Základné údaje 
I.1 Priezvisko, meno, tituly Rajec Ján, MUDr. ,PhD 
I.2 Rok narodenia 02.12.1980 
I.3 Názov a adresa pracoviska FN Trnava, Andreja Žarnova 11 
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) prednosta Kliniky vnútorného lekárstva  
I.5 E-mailová adresa  rajecjan@gmail.com 
I.6Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl  
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Katedra ošetrovateľstva FZaSP Trnava 
I.8 ORCID iD2  

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok  Odbor a program 
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa LFUK, Bratislava 2005 Všeobecné lekárstvo 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Doktorandské štúdium LFUK, BA 2007 Klinická farmakológia 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa    
Titul docent    
Titul profesor    
Titul DrSc.    

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania 
Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie  
Interný doktorand LFUK, Bratislava 2005 - 2007 
Lekár NOU, Klenová, Bratislava 2007 - 2014 
Lekár/primár KH Ried i.i., NsP Špiššská N. Ves 2014 - 2020 
Lekár/prednosta KVL FN Trnava Od 2020 - doteraz 

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 
Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok 
Výučba v odbore Farmakológia/KF LFUK, Bratislava 2005 - 2007 
Výučba v odbore Lekárska fyziológia SZU, Bratislava 2011 - 2014 
Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Institut, Bratislava 2014 
Štátna jazyková skúška z AJ Jazyková škola Golianova, Nitra 1999 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 
V.1 Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov 
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor 
Anatómia Lab. vyšetrovacie metódy  v zdrav. 1. FZaSP 
    
    
    
    
    
    
    

                                                           
1 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného programu.  
 VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti. 
2 Nepovinná položka. 
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V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole 
v aktuálnom akademickom roku3 
Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor 
   
   
   
   

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku 
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania Študijný odbor, ku ktorému je priradený 
  

V.4. Prehľad vedených záverečných prác 
 Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň) 
Počet aktuálne vedených prác    
Počet obhájených prác 
 

  1 

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor 
    
    
    
    
    
    

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti 
VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  
 Celkovo Za posledných šesť rokov 
Počet výstupov tvorivej činnosti 22 4 
Počet výstupov tvorivej činnosti 
registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus 

6 2 

Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 4 2 
Počet ohlasov registrovaných v databázach 
Web of Science alebo Scopus na výstupy 
tvorivej činnosti 

2 1 

Počet pozvaných prednášok na 
medzinárodnej/národnej úrovni 

12 4 
 

VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti4 
1. Rajec J, Raganová A, Kriška M et al. Riziko zlyhania aspirínovej prevencie: aktuálny  klinický problém. Cardiol 2006; 

15(5):248 – 256. 
2. Rajec J, Tisoňová J, Kriška M et al. Endothelaemia  – a marker of vascular damage.  Bratisl Lek Listy 2007; 108 (9): 403 

– 405. 
3. Kristová V, Rajec J, Tisoňová J et al. Circulating endothelial cells as a marker of  vascular damage in patients with 

cardiovascular risk – abstract. Fundamental & Clinical Pharmacology 2007, 21(1): 24. 
4.  
5.  

 

VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov5 
1. Rajec J, Dzurillová L.. Oncology 2015; (3): 185–188. Postavenie LHRH analógov v liečbe  karcinómu prsníka.  

 
2. Rajec J, Fabini M. Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov.  Onkológia (Bratisl.) 

2018;13(5):336-338.  
3.  
4.  
5.  

                                                           
3 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. 
4 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. 
5 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. 
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VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov7 
1.  
2.  
3.  
4.  
  

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností8 
Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia 
Členstvo v odbornej spoločnosti Odb.spoločnosť -Klinická Farmakológia Od 2005-doteraz 
Členstvo v odbornej spoločnosti Odb. spoločnosť - Interná medicína 2013-doteraz 
Členstvo v odbornej spoločnosti Odb. spoločnosť - Klinická onkológia 2011 - doteraz 
   
   
   
   

VII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom 
odbore 
Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť 

dátum od kedy do kedy trval pobyt) 
Mobilitná schéma/ 
pracovný kontrakt/iné 
(popísať) 

    
    
    
    
    

IX. Iné relevantné skutočnosti9 
Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti.  
7 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh 
účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.  
8 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. 
9 Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti.  


