
(Who is who) 

Kresánek Jaroslav 

prof. MUDr., PhD. O: bývalý hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, bývalý prorektor Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave pre praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach, pediater, dorastový lekár, klinický 

farmakológ, multidisciplinárny odborník s atestáciami z 6 oblastí medicíny; B: Bratislava, 24.07.1950; P: doc. Dr. PhMr. Jaroslav 

Kresánek, CSc., (zomrel 2012,† 90 r.), autor mnohých publikácií o liečivých bylinách, ktoré boli preložené do 17 jazykov (viac 

ako 1 milón výtlačkov), nositeľ Weberovej ceny SFS a Mária (rod. Balážová); MS: Ing. Helena (rod. Hyžová); Ch: PhDr. Mikuláš 

1974, Helena 1977, Denisa 1978, Miroslav 1979; E: 1968 SVŠ Vazovova Bratislava, 1968 – 1974 Lekárska fakulta UK 

Bratislava, študijný odbor: pediatria, špecializácia z pediatrie, nadstavbová atestácia z dorastového lekárstva, špecializácia z 

klinickej farmakológie, pracovného lekárstva a toxikológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecného 

lekárstva,  PhD. v odb. vnútorného lekárstva, 2002 habilitácia na docenta, 2009 inaugurácia na profesora, zahraničné študijné 

pobyty: 1972 Jerevan - výmena mladých odborníkov (oblasť gynekológie, chirurgie, internej medicíny), 1976 Würzburg - Jäger: 

diagnostické prístroje, 1994 Heniker New Hampson, USA, Thajwan, Paríž - toxikologické centrum, a na mnohých iných 

miestach vo svete, účasť na veľkom počte medzinárodných kongresov, ako aj organizácia medzinárodných konferencií; Ca: 

Československé štátne kúpele, sekundárny lekár, Lekárska fakulta UK Bratislava, Lekárska mikrobiológia a imunológia odborný 

asistent, obvodný detský a dorastový lekár, od 1987 súčasne vysokoškolský pedagóg, pôsobí na: Slovenskej zdravotníckej 

univerzite, od 1991 vedúci Subkatedry dorastového lekárstva na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenskej 

zdravotníckej univerzity, pracovisko: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, je prvým inaugurovaným profesorom 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, v r. 2010 – 2014 pôsobil vo funkcii prorektora Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave pre praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach, od 2015 – 2020 bol prodekanom Fakulty 

ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií pre rozvoj fakulty a vonkajších vzťahov - účasť pri budovaní fakulty, 15 rokov 

bol garantom fyzioterapie FOZOŠ, pôsobí ako pedagóg na SZU, UCM v Trnave a ako lekár na Klinike pracovného lekárstva a 

toxikológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzite, jeho špecializácia: pediatria, 

dorastové lekárstvo, klinická farmakológia, pracovné lekárstvo a toxikológia, preventívna medicína, fyziatria, balneológia a 

liečebná rehabilitácia, všeobecné lekárstvo, prevencia drogových závislostí, viac ako 20 ukončených doktorandov, člen 

habilitačných a inauguračných komisií, vyše 25 rokov vyučuje aj na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave; WaCW: je autorom 

a spoluautorom vyše 35 knižných publikácii a vysokoškolských učebníc (prvé slovenské vydanie Dorastového lekárstva v r. 

2004, spoluautor Pediatria a Pracovné lekárstvo), viac ako 500 publikácií v domácich a zahraničných periodikách (z toho počtu 

cca 100 v zahraničí, aj v karentovaných časopisoch), recenzent aj zahraničných kníh, vyše 450 prednášok na domácich a 

zahraničných odborných fórach, spolu so svojim otcom, doc. Dr. PhMr. Jaroslavom Kresánkom, CSc. publikujú od roku 1974, 

Atlas liečivých bylín a lesných plodov, Osveta Martin 2008, online Atlas liečivých rastlín; Aw: 2002 cena za najlepšiu publikáciu 

Posudzovanie zdravotného stavu mladistvých udelená Spoločnosťou dorastového lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, 

2000 Bronzová medaila SLS, 2005 Strieborná medaila SLS, 2010 Zlatá medaila SLS, Guothova medaila 2020, ďakovný list 

SLS, čestný člen viacerých odborných spoločností SLS, vrátane čestného členstva v SLS v r. 2011 získal najvyššie ocenenie 

Slovenskej farmaceutickej spoločnosti - Weberovú cenu za celoživotný prínos farmácii (za jeho významnú pedagogickú, 

vedeckovýskumnú a organizátorskú prácu), ďalej získal ako člen tímu ocenenie Európskej asociácie toxikologických centier a 

klinickej toxikológie za najlepšiu prezentáciu na XXXI. medzinárodnom kongrese asociácie (ocenenie bolo o to významnejšie, 

že tím jeho tvorcov sa dokázal presadiť spomedzi viac ako 400 prezentácií predstavených priamo na XXXI. medzinárodnom 

kongrese); člen Vedeckej rady SZU, VR FVZ. 


