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Bydlisko:                          Bratislava; mobil:             ; email: payer@ru.unb.sk
Dátum narodenia:           
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 2
Odborná prax:
• 2015 -  súčasnosť: prvý prodekan LF UK a prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi 

zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné  štúdium
• 2006 -  súčasnosť: prednosta V. internej kliniky LFUK a UNB
• 2004 -  2006: primár Interného oddelenia NsP Bratislava -  Ružinov, externý pedagóg LFUK
• 1983 -  2004: lekár, ordinár pre endokrinológiu, vedúci lekár oddelenia, externý pedagóg LFUK na I.

Internej klinike LFUK a FN
Vzdelanie:
• 2015 -  špecializácia „odborník v riadení verejného zdravotníctva -  MPH", Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva
• 2002 -  profesor v odbore vnútorné choroby, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
• 1997 -  docent v odbore vnútorné choroby, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
• 1997 -  atestácia „vnútorné lekárstvo II. stupňa", Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v 

zdravotníctve
• 1994 -  doktorandské štúdium - CSc. (PhD.) - v odbore vnútorné choroby, Univerzita Komenského v 

Bratislave, Lekárska fakulta
• 1990 -  atestácia „endokrinológia", Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 

Bratislava
• 1986 -  atestácia „vnútorné lekárstvo I. stupňa", Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v 

zdravotníctve, Bratislava
• 1983 -  ukončenie LF v odbore „všeobecné lekárstvo", Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska 

fakulta
Organizačné a riadiace zručnosti:
• predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva na LF UK, garant pre 

výučbu Internej propedeutiky a Internej medicíny pre ŠP všeobecné lekárstvo na LF UK, predseda 
odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v ŠP vnútorné choroby na LF UK, garant habilitačného 
a inauguračného konania v odbore ŠP na LF UK, garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia 
na LF UK, člen skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia  na LF SZU a LF UPJŠ 
v Košiciach, člen Vedeckej rady LF UK,

• hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu, predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR, 
predseda Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, predseda 
komisie MZ SR pre ŠDTP a PPvM, prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), prezident 
Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, prezident Slovenskej 
endokrinologickej spoločnosti SLS, prvý viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, 
viceprezident Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu

• predseda redakčnej rady (RR) Clinical Osteology, podpredseda RR časopisu Interná medicína, člen RR 
Medicínsky monitor, Fórum Diabetologicum, Via practica, Vnitŕní Lékaŕství, AtheroReview

• riešiteľ alebo spoluriešiteľ viacerých projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni
• člen viacerých odborných spoločnosť v SR a zahraničí

Publikačná a prednášková činnosť:
• 1174 odborných prác (ADC 55, ADE 106, ADM 57, ADN 27), 1573 ohlasov (z toho citácie v zahraničných 

publikáciách registrované v citačných indexoch 1090)
• h-index podľa AS LF UK 18, bodový zisk za publikačnú činnosť v r. 2021 165 bodov (1.miesto)
• autor a spoluautor 24 kníh či vysokoškolských učebníc
• prednášky na národných a medzinárodných odborných kongresoch a konferenciách
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