Pracovný životopis Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.




dátum narodenia:
bydlisko:
terajšie pracovisko: Oddelenie klinickej imunológie a alergológie
Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 81256 Bratislava
kontakt: tel. 02/32249610, e-mail: mahrubis@ousa.sk






pracovné zaradenie: primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie, prednosta Ústavu
laboratórnej medicíny SZU a OÚSA
vzdelanie:
- Univerzita Karlova Praha, Lekárska fakulta hygienická - terajšia III. lekárska fakulta KU,
promoval s vyznamenaním rektora 1984
postgraduálne štúdium:
- 1987 - Vnútorné lekárstvo I. stupeň
-

1992 – špecializácia - Klinická imunológia

-

1998 - PhD. v odbore imunológia (s prácou "Klinický význam peľu tráv, drevín a bylín na území
Bratislavy") na Lekárskej fakulte KU v Bratislave



2007 - Trnavská univerzita (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce) obhájil habilitačnú prácu na
tému „Alergia, klinické prejavy, diagnostika, ovplyvnenie kvality života a liečba“ – docent v odbore
verejné zdravotníctvo.



2009 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce a svätej Alžbety – mimoriadny profesor
v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy



jazykové znalosti: aktívne česky, anglicky, nemecky; pasívne rusky



pracovná anamnéza:
- 1984-1986: Výskumný ústav lekárskej bioniky – lôžková časť Centra klinickej imunológie sekundárny lekár.



-

1987-1997: Interné oddelenie NsP-Ružinov, Bratislava - ordinár pre Klinickú imunológiu
a alergológiu; 1996-7 zástupca primára interného oddelenia

-

1998 – 2005: Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb - primár Oddelenia klinickej
imunológie a alergológie.

-

od 01. 01. 2006 doteraz: Onkologický ústav svätej Alžbety, Heydukova 10, Bratislava - primár
Oddelenia klinickej imunológie a alergológie.

-

od 29.10.2010 vysokoškolský učiteľ – odborný asistent Katedry imunológie a alergológie
Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

-

od 1.10.2011 prednosta Ústavu laboratórnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity
a Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave

-

prednášajúci na kongresoch, sympóziách, seminároch – v SR aj zahraniční (ČR, Maďarsko,
Lotyšsko, Estónsko, Chorvátsko, Anglicko)

členstvo v odborných spoločnostiach, redakčných radách:
- člen odborných spoločností SLS: Internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť alergológie a
klinickej imunológie
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-

Slovenská imunologická spoločnosť – podpredseda výboru

-

čestný člen Českej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie

-

člen redakčnej rady časopisov Respiro, Via Practica.

členstvo v odborných komisiách, konzultant, posudzovateľ, odborný garant:
- člen kategorizačnej komisie MZSR v odbore Pneumológia a ftizeológia (do 2014)
-

člen katalogizačnej komisie MZSR v odbore Klinická imunológia a alergológia (do 03/2017)

-

odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

-

odborný garant zodpovedný za lekársku imunológiu (Slovenský register placentárnych
a krvotvorných buniek)

publikačná aktivita:
- hlavný autor a zostavovateľ I. slovenskej monografie a postgraduálnej učebnice "Alergológia"
(Osveta, 2003)
-

hlavný autor a zostavovateľ I. slovenskej monografie „Probiotiká“ (Bonus, 2012)

-

hlavný autor a zostavovateľ Národných smerníc pre liečbu astmy (Bonus, 2010)

-

spoluautor 17 učebníc a skrípt, z toho 1 zahraničnej

-

autor vyše 300 článkov (viac ako 150 v odborných recenzovaných medicínskych časopisoch,
z toho vyše 60 pôvodných prác, zvyšok v ostatnej medicínskej literatúre a zborníkoch).

-

vyše 400 citácií v odbornej medicínskej literatúre, z toho v zahraničnej vyše 110

členstvo v odborných spoločnostiach, redakčných radách:
- člen odborných spoločností SLS: Internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť alergológie a
klinickej imunológie - člen výboru, Slovenská imunologická spoločnosť – podpredseda výboru
-

čestný člen Českej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie

-

člen redakčnej rady časopisov Respiro, Via Practica, Klinická Imunológia a Alergológia

pedagogická činnosť
- autor a prednášateľ vyše 600 vyžiadaných prednášok na pôde SZÚ, LFUK, Slovenskej aj Českej
lekárskej spoločnosti, resp. ich odborných spoločností, na kongresoch a sympóziách – v SR aj
v zahraničí (ČR, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Chorvátsko, Anglicko);
-

od r. 1992 doteraz: prednášajúci SZÚ (ILF, SPAM) – pravidelne prednášajúci v kurzoch Klinickej
imunológie a alergológie, Pneumológie – ftizeológie, nepravidelne: klinickej farmakológie;
interná medicína, pediatria, revízne lekárstvo, MPH;

-

od r. 1992 doteraz: školiteľ atestantov v odbore Klinická imunológia / alergológia, školiteľ a
oponent atestačných prác z Klinickej imunológie / alergológie;

-

2002 - 2009: prednášajúci LFUK – povinne voliteľný predmet Alergológia;

-

od 2011 prednášajúci na LF-SZU – Alergológia a klinická imunológia

-

člen skúšobnej komisie v odbore Klinická imunológia a alergológia SZU (2008-2016);

-

člen skúšobných komisií pre dizertačné práce LFUK, SZU, PFUK.

vedecko výskumné aktivity
- investigátor viacerých otvorených aj randomizovaných dvojito slepých klinických štúdií, riešiteľ
grantových výskumných úloh v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a SAV 1 projekt VEGA,
2 APVT projekty, 1 APVV projekt
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autor / spoluautor vyše 50 pôvodných vedecko-výskumných prác publikovaných
v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch / zborníkoch

ocenenia:
- Getlíkova cena za rok 1998 za výnimočnú prácu v oblasti klinickej imunológie-alergológie
-

prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2000 v kategórii prírodných vied (za
spoluautorstvo diela Praktická respirológia a ftizeológia)

-

prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003 v kategórii biologických a lekárskych vied
(za dielo Alergológia)

-

Bronzová medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť

-

Jesseniova cena za spoluautorstvo vedeckej a odbornej monografie „Karcinóm pľúc“ (2011)

V Bratislave, 16.01.2018

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.

Týmto dávam v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
a noviel súhlas na spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto životopise za účelom
naplnenia kontraktu, ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento životopis. Súhlas platí bez časového
obmedzenia. Svoj súhlas mám právo kedykoľvek odvolať.
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