
Profesijný životopis 
 

Meno a priezvisko, tituly Martin Péč, Doc., MUDr., PhD., mimoriadny profesor 

Dátum a miesto narodenia 1963 v Martine 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1982 – 1988 – MUDr. – všeobecné lekárstvo – LF UK v 

Bratislave 

1.9.1994 – 25.4.2001 - PhD. – odbor klinická 

farmakológia, LF UK v Bratislave, Téma dizertačnej 

práce: Úloha mastocytu v procese etiopatogenézy 

kutánnej  mastocytózy a farmakologické ovplyvnenie 

týchto stavov. 

15.1.2003 - Doc. – odbor všeobecná biológia -  LF UPJŠ 

v Košiciach, Téma habilitačnej práce: Mastocyt 

v podmienkach kutánnej mastocytózy 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 1.8.1988 – 30.9.1994 - odborný asistent Ústavu  

farmakológie LF UK v Martine 

1.10.1994 – 14.1.2003 - odborný asistent Ústavu 

lekárskej biológie JLF UK v Martine 

15.1.2003 – 30.4.2006    docent Ústavu lekárskej 

biológie JLF UK v Martine 

1.5.2006 - mimoriadny profesor v študijnom odbore 

4.2.1. biológia na Ústave lekárskej biológie JLF UK 

v Martine 

1.9.2003 - vedúci Ústavu lekárskej biológie JLF UK 

v Martine 

15.2.2003 – docent, dohoda o pracovnej činnosti, Katedra 

teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho 

inžinierstva EF ŽU v Žiline 

1.2.2013 – 30.01.2015 – odborný asistent – úväzok 0,1 – 

Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

1.8.1988 – 30.9.1994 – Ústav farmakológie LF UK 

v Martine – vedenie praktických cvičení a seminárov 

predmetu farmakológia pre študijný program všeobecné 

lekárstvo a predmetu farmakológia pre nelekárske 

študijne programy (verejné zdravotníctvo, 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, interná a externá 

forma štúdia) 

1.10.1994 – 14.1.2003 – Ústav lekárskej biológie JLF 

UK v Martine - vedenie praktických cvičení a seminárov 

predmetu Lekárska biológia 1 a predmetu Lekárska 

biológia 2 pre študijný program všeobecné lekárstvo 

a predmetov Lekárska biológia pre študijný program 

verejné zdravotníctvo, Anatómia a fyziológia pre 

študijné programy ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 

interná a externá forma štúdia. Vedenie výberových 

prednášok predmetu Lekárska biológia 1 pre študijný 

program všeobecné lekárstvo a predmetu 

Dermatovenerológia pre študijný program všeobecné 

lekárstvo 

15.1.2003 – Ústav lekárskej biológie – JLF UK 

v Martine – vedenie prednášok, seminárov a praktických 

cvičení predmetov Lekárska biológia 1 a Lekárska 

biológia 2 pre študijný program všeobecné lekárstvo 

a predmetov Lekárska biológia pre študijný program 

verejné zdravotníctvo, Anatómia a fyziológia pre 

študijné programy ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia,  



 

 

interná a externá forma štúdia. Vedenie výberových 

prednášok predmetu Klinická genetika a 

prednášok predmetu Dermatovenerológia pre študijný  

program všeobecné lekárstvo. 

Školiteľstvo v doktorandskom študijnom odbore 15-01-9 

Všeobecná biológia (roky 2003 – 2008) a školiteľstvo 

v doktorandskom študijnom programe 7.1.13. 

Dermatovenerologia. 

2012 – Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine – 

vedenie prednášok, seminárov a praktických cvičení 

predmetu Lekárska biológia pre zubné lekárstvo 1 

a Lekárska biológia pre zubné lekárstvo 2 pre študijný 

program zubné lekárstvo 

Od ak.roka 2003/2004 – Katedra teoretickej 

elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva EF ŽU – 

vedenie prednášok a praktických cvičení predmetu 

Lekárska biológia pre štúdijný program Biomedicínske 

inžinierstvo 

1.2.2013 – Katedra zoológie a antropológie FPV UKF 

v Nitre – vedenie prednášok a seminárov predmetu 

Klinická genetika pre študijný program biológia 

a vedenie výberových prednášok predmetu Imunológia 

živočíchov a človeka pre študijný program biológia 

Odborné alebo umelecké zameranie Odborné a vedecké zameranie na problematiku 

morfológie a histopatológie vybraných kožných ochorení 

zvlášť problematiku mastocytóz, genetického 

podmienenia a etiopatogenézy psoriázy a xeroderma 

pigmentosum. Využívanie metodík elektrónovo – 

mikroskopického, imunohistochemického 

a histopatologického zamerania. Riešenie problematiky 

chemoprevencie mammárnej karcinogenézy 

v experimentálnom modeli. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 

podľa smernice č. 13/2008-R o bibliografickej 

registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

1.  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách... 6 (14,57 AH) 

2. 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách... 1 (0,53 AH) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách... 4 (16,44 AH) 

3. 

BCI Skriptá a učebné texty... 13 (50,1 AH) 

viď zoznam v prílohe č. 7 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI 

WOK a Scopus: 126 

Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI 

WOK a Scopus: 115 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

V príprave: 1 (po dizertačnej skúške: 1) 

Ukončení: 3 

Ukončení (školiteľ – konzultant): 2 

Ďalšie informácie Ocenenia 

September 2002 – cena dekana JLF UK (ďakovný list 

spojený s finančnou odmenou) za  vynikajúce výsledky 

dosiahnuté v pedagogickom procese a zároveň najlepšie 

umiestnenie v kategórii odborný asistent  

September 2005 - cena dekana JLF UK (ďakovný list 

spojený s finančnou odmenou) za  vynikajúce výsledky 

dosiahnuté v pedagogickom procese a zároveň najlepšie  
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umiestnenie v kategórii docent  

September 2006 - cena dekana JLF UK (ďakovný list 

spojený s finančnou odmenou) za  vynikajúce výsledky  

dosiahnuté v pedagogickom procese a zároveň najlepšie 

umiestnenie v kategórii docent 

December 2008 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent 

September 2010 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent  

September 2011 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent  

September 2012 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent  

September 2013 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent  

September 2014 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent  

September 2015 - cena dekana JLF UK (ďakovný list) za  

vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickom procese 

a zároveň najlepšie umiestnenie v kategórii docent 

Cena Spolku lekárov Martin (SLS) za najlepšiu 

prednášku v roku 2011 

Kontaktná adresa Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine 

Malá Hora 4, 036 01  Martin 
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Meno a priezvisko, tituly 
 

Martin Péč, Doc., MUDr., PhD., mimoriadny profesor 
 


