
  

 

 
 
 

                                    

VEDÚCA  ÚSTAVU 
 

KONTAKT:   andrea.calkovska@uniba.sk       
 
Telefón: ++421 43 2633 422        VoIP:  41 422 
 

Vzdelanie: 

 1990 - vysokoškolské  - MUDr.  (Lekárska fakulta UK Martin) 
 1994 - PhD.    (Lekárska fakulta UK Martin) 
 1998 - docent     (Jesseniova lekárska fakulta UK Martin) 
 2006 – profesor   (Jesseniova lekárska fakulta UK Martin) 
 2014 – DrSc.    (Slovenská akadémia vied Bratislava)   
 

Významné pracoviská, kde doposiaľ pôsobilA: 

 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského,  Martin 
Karolinska Institutet, Štokholm, Švédsko, Surfactant research laboratory; 
Uppsala University, Uppsala, Švédsko, Department of Anatomy, Biochemistry and Physiology;  
2011 -  prvá prodekanka  a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť JLF UK  
2019 – dekanka JLF UK  

 

Tématika vlastnej vedeckej práce:  
- Biomedicínske vedy, fyziológia, experimentálna respirológia, experimentálna perinatológia, pľúcny 

surfaktant (in vitro a in vivo modelovanie, inhibícia, rezistencia, nové indikácie, nové preparáty) 
 

 

Extenzívne ukazovatele (počty) vedeckej produktivity: 

 

Počet výstupov tvorivej činnosti:   538 
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus :   100 
Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti:  1274 

Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti: 1054 

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni: 15 
  

 
INÉ FUNKCIE: 

- predsedníčka  Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS 
- členka Svetovej únie fyziologických vied (IUPS) 
- členka Európskej respirologickej spoločnosti (ERS) 
- členka Executive Committee Európskej federácie fyziologických spoločností (FEPS) za Slovensko   
- členka Etickej komisie IUPS (Medzinárodná únia fyziologických vied)  za krajiny strednej Európy  
- členka Scandinavian Physiological Society (SPS) 
- predsedníčka komisie č.9 VEGA (od r.2016) 
- členka Grantovej komisie UK (od r. 2011) 
- garant doktorandského štúdia v odbore 7.1.3  Normálna  a patologická fyziológia 
- predsedníčka odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na JLF UK v odbore 

7.1.3 Normálna a patologická fyziológia 
- členka Etickej komisie JLF UK 
- členka VR Univerzity Komenského 
- členka VR Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (od r. 2016) 
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