
Životopis 
 

  

 
Osobné údaje 

 

 Priezvisko(á)/Meno(á)  Klimeš, Iwar 
Adresa(y)  Urbánkova 19, 81104 Bratislava, Slovensko 

Telefón(y)  Pevná linka: 02-5477 4101   Mobil: 0905 610 947   

Fax(y)  02-5477 3826   

E-mail(y)  Iwar.klimes@savba.sk 
 

Štátna(e) príslušnosť(ti)  Slovenská  
 

Dátum narodenia  26.9.1951   
 

Pohlavie  Muž   
 
 

Zamestnanie/Oblasť 
činnosti, o ktoré sa zaujímate 

 Základný a aplikovaný výskum v patofyziológii / molekulárnej endokrinológii 
chronických civilizačných ochorení    

 
Odborná prax 

 

Od - do  2007-doteraz   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Riaditeľ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Štatutárny zástupca Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV 

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Administrátor biomedicínskeho výskumu na UEE 
 

 
 

Od - do  2002-doteraz   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Vedúci DNA diagnostického laboratória pre monogénový diabetes /DIABGENE/ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Zodpovedný vedúci lekár – molekulárny diabetológ-genetik a manažér spoločného pracoviska   

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Translačná medicína 
 

 
 

Od - do  1994-doteraz   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Vedúci vedecký pracovník I. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Vedenie výskumného tímu a výskumných projektov Laboratória diabetu a porúch metabolizmu  
v oblasti patofyziológie / molekulárnej diabetológie a endokrinológie vybraných chronických 
civilizačných ochorení /ako je obezita. Metabolický syndróm, cukrovka a jej kardiovaskulárne 
komplikácie/   

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Biomedicínsky výskum  
 

 
 



Od - do  1990-doteraz   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Vedúci Laboratória diabetu a porúch metabolizmu. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Vedenie výskumného tímu a výskumných projektov Laboratória  v oblasti patofyziológie  diabetu 
a obezity    

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Biomedicínsky výskum  
 

 
Od - do  1982-1989   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Samostatný vedecký pracovník IIa 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Samostatné riešenie výskumných projektov  v oblasti patofyziológie  diabetu a obezity    

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Biomedicínsky výskum  
 

 
Od - do  1982-1985   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Sekundárny lekár na II. Internej klinike LF UK, Bratislava 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Práca sekundárneho lekára na internom oddelení pod vedením atestovaného lekára za účelom 
získania špecializačnej atestácie v odbore vnútorné lekárstvo    

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Interná medicína – klinická práca  
 

 
 

Od - do  1980-1982   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Senior Research Associate 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Riešenie aplikovaných výskumných projektov  v oblasti patofyziológie  diabetu a obezity    

Názov a adresa zamestnávateľa  Phoenix Clinical Research Section, National Institute of Diabetes and Kidney Diseases, National 
Institutes of Health, Phoenix, AZ, USA 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Biomedicínsky klinický výskum  
 

 
Od - do  1975-1979   

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Interný ašpirant v odbore „normálna a patologická fyziológia“ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Riešenie témy dizertačnej práce z oblasti patofyziológie regulácie sekrécie glukagónu v zdraví a 
chorobe    

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 83306 Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Biomedicínsky výskum  
 

 
 

Vzdelávanie a príprava 
 

Od - do  2005-doteraz   

Názov získanej kvalifikácie  Profesor   /LF UK Bratislava/ 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Univerzitný profesor v odbore „Normálna a patologická fyziológia“ – vykonávanie vedecko-



výskumných a pedagogických aktivít v odbore  

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Lekárska fakulta UK, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 Najvyššia vedecko-pedagogická kvalifikácia v danom odbore 

 
 

Od - do  2000-2005   

Názov získanej kvalifikácie  Docent   /LF UK Bratislava/ 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Univerzitný docent v odbore „Normálna a patologická fyziológia“ schopný samostatnej vedecko-
výchovnej a pedagogickej práce v odbore  

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Lekárska fakulta UK, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  Druhá najvyššia vedecko-pedagogická kvalifikácia v danom odbore 

 
Od - do  1995-doteraz   

Názov získanej kvalifikácie  Dr.Sc. = Doktor lekárskych vied /najvyššia vedecká hodnosť kodifikovaná národným 
zákonodarstvom/  

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Doktor lekárskych vied v odbore „Normálna a patologická fyziológia“ 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Lekárska fakulta UK, Bratislava a Lekárska fakulta UK, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  Najvyššia vedecká národná kvalifikácia 

 
Od - do  1985-doteraz   

Názov získanej kvalifikácie  Atestácia I. stupňa v odbore vnútorné choroby    

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Oprávnenie samostatne pracovať s pacientmi na internom oddelení či internej ambulancii 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  4. stupeň ISCED 

 
Od - do  1975-1979   

Názov získanej kvalifikácie  CSc. /kandidát lekárskych vied/    

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Schopnosť vedecky pracovať  a písať vedecké publikácie 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  Získanie 3. stupňa vysokoškolského vzdelania v medicíne, 6. stupeň ISCED 

 
Od - do  1969-1975   

Názov získanej kvalifikácie  MUDr.  /doktor všeobecného lekárstva/    

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Získanie základných teoretických a klinických poznatkov umožňujúcich prácu v zdravotníckom 
zariadení 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Lekárska fakulta UK, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 Získanie prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v medicíne, 5. stupeň ISCED 



 

Osobná spôsobilosť 
 

   
 

Materinský(é) jazyk(y)  Slovenčina  
 

Ďalší(ie) jazyk(y) 

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

 Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav  
 

Angličtina   C2  C2  C2  C2  C2 

Nemčina   C2  C2  C2  C2  C2 

                                       Ruský jazyk   B2  B2  B2  B2  B2 

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
 

Sociálne zručnosti  dobrá schopnosť viesť tímy individualít, pracovať pod tlakom, adaptovať sa na multikulturálne 
prostredie ako aj  dobré komunikačné zručnosti získané  v medzinárodných riešiteľských kolektívoch 
a pri komunikácii s médiami pri popularizačnej činnosti 

 

Organizačné zručnosti  dobré manažérske schopnosti získané pôsobením v špičkových riadiacich funkciách domácich 
a medzinárodných profesných a odborných organizácií, v organizačných výboroch domácich 
a zahraničných kongresov a sympózií, dlhoročnou prácou v komisiách ÚEE, vedeckej rade UEE, LF 
UK, predsedaním komisií APVV, SKVH a pod.      

 

Technické zručnosti  rôzne klinicko-fyziologické vyšetrovacie techniky z oblasti metabolizmu /oGTT, ivGTT, ITT, 
euglykemické hyperinzulínové zámky, odbery tkanív etc./  

 

Počítačové zručnosti  základné užívateľské programy (balík Microsoft Office, Adobe Acrobat  
 

Umelecké zručnosti  Hra na klavír – ľudová škola umenia /8 rokov/  
 
 

Vodičský(é) preukaz(y)   Áno; kategória B 
 

Doplňujúce informácie   Zahraničné stáže  (vybrané): 
1   1996 Dept. of Cardiology, University of Leicester, UK 
1   1992 Garvan Research Institute, Sydney, Austrália 
1   1991 Medlantic Research Institute, Washington, DC, USA 
     1980-82    Postdoctoral Fellow, NIDDKD-NIH, Phoenix, Arizona, USA 

Dept. of Medicine, Stanford University, Palo Alto, CA, USA 
1   1979 Central Institute for Diabetes, Karlsburg, Germany 

 S   Súčasná medzinárodná vedecká spolupráca  (vybrané) 
- Department of Molecular Genetics & Institute of Biomedical 
  and Clinical Science, Peninsula Medical School,  Exeter, Veľká Británia 
- Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism, Oxford, Veľká Británia  
- Central Diabetes Institute, Dusseldorf, Nemecko 
- Institute Clinical Chemistry & Laboratory Medicine, University Regensburg, Nemecko 

 - Medlantic Research Institute, Washington, DC, USA 
 - Department of Medicine, University of Leipzig, Nemecko 

 
Získané zahraničné výzkumné granty (vybrané) 

 2008  LipidomicNet, Integrated Project, 7th Framework Program, EC 
 2007  COST BM 0602 
 2005  The Danubian Biobank Consortium, SSA, 6th Framework Program, EC 

2001  New York Academy of  Sciences /publikačný  grant pre Annals NYAS/ 
 2000  PCB RISK, 8th Framework Program, EC  
      2000  COST B17 
      2007  British Heart Foundation,  Genetika syndrómu inzulínovej rezistencie 
  



  
    Editorské aktivity v medzinárodných odborných časopisoch (vybrané): 
1  1998-03 Associate Editor, “DIABETOLOGIA” (impakt faktor 5.37) 
  11998-04 člen Advisory Board, "ARCHIVES BIOCHEM AND PHYSIOLOGY”, Leiden, Holandsko 
  11995-98 člen Scientific Advisory Board,  "DIABETES UND STOFFWECHSEL", Mainz, Nemecko 

   Členstvo v expertných hodnotiteľských paneloch: 
6. Rámcový program Európskej komisie v Bruseli, v Belgii pre program civilizačných ochorení  
     /vrátane Diabetes mellitus/ ako aj pre kvalitu a bezpečnosť potravín  

 Rámcový program Európskej komisie v Bruseli, v Belgii pre program civilizačných ochorení 
     /vrátane Diabetes mellitus/ ako aj pre kvalitu a bezpečnosť potravín 

   
    Členstvo v medzinárodných odborných spoločnostiach (vybrané): 
 Americká diabetologická spoločnosť (ADA) 
 Európska federácia endokrinologických spoločností (EFES) /od r. 2006 ESE/ 
 Svetová endokrinologická spoločnosť (ISE) 
 Európska asociácia pre štúdium diabetu (EASD) 

Členstvo vo výboroch odborných spoločností  (vybrané): 
 člen predsedníctva Učenej spoločnosti SAV 
 predseda Rady APVV pre lekárske vedy 
 predseda Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 
 predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti  
      podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti 
      2. tajomník  prezídia FID so sídlom vo Viedni v Rakúsku 

    Pedagogické aktivity (vybrané)  
P   Pregraduálne: - prednášky na Ústave patofyziológie LF UK v Bratislave 
     Postgraduálne: - školiteľ 5 PhD študentov/3 obhájení/  

- prednášanie na subkatedre pre endokrinológiu ILF v diabetologických kurzoch  
   - rôzne iné tréningové kurzy z diabetológie na pracoviskách v SR 

     Ocenenia (vybrané): 
 -opakované (5x) ceny „Za najlepšie in extenso publikácie roka“ udelené Slovenskou 

diabetologickou alebo endokrinologickou spoločnosťou v 90. rokoch 
 -Servier (Slovensko) cena „Za učebnicu Diabetes mellitus“, 1999 
 -Pfizer (Slovensko) cena „Za najlepšiu publikáciu roku 2002 v oblasti lipidov“ 
 -Servier (Slovensko) „Za najlepšiu publikáciu in extenso v roku 2004“ 
 -Cena Slovenského literárneho fondu „Za najlepšiu učebnicu v biologicko-lekárskych  

vedách v roku 2004“, 2005 
 -Servier (Slovensko) „Za najlepšiu publikáciu in extenso v roku 2006“ 
 -Cena SAV „Za vedecké výsledky získané v spolupráci s vysokými školami“, 2006 
 -Medaila SAV „Za podporu vedy“, 2006 
 -Cena SAV za vedecké výsledky v oblasti monogénovej cukrovky, 2007 
 -Holubyho cena Matice slovenskej  „Za vedy o živej prírode“ , 2008 

-Cena SAV za súbor vedeckovýskumných prác “Prínos k objasneniu genetických príčin 
vybraných foriem monogénovej cukrovk”, 2009 

 -Eli Lilly (Slovensko) cena „Za najlepšiu publikáciu roka 2011 v oblasti inzulínu“ 
 -Zlatá medaila SAV, 2011  
 -podľa metodiky ARRA /Hirschov index/ som zaradený medzi špičkových vedcov SR v 

lekárskych vedách 

Scientometrické informácie (vybrané) 
    Som autorom alebo spoluautorom  5 monografií /z toho 4 publikovaných v zahraničí/, editorom  

sspoluautorom 3 učebníc  endokrinológie  a/alebo  diabetológie,  21 kapitol  v   pregraduálnych  a/alebo 
 postgraduálnych učebniciach,  vyše  140 in extenso publikácií uverejnených v časopisoch evidovaných 
 databáze Current Contents a vyše 50 in extenso prác uverejnených mimo CC, ako aj vyše 20  článkov 

     publikovaných v zborníkoch  / najmä zahraničných /.  Publikácie  získali  vyše  1700  citácií,  v  drvivej 
 vačšine v zahraničnej literatúre.   

  
   

 


