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Pri príležitosti životného jubilea (70r.) sa Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti
rozhodol udeliť Dr.h.c. prof. MUDr. Jánovi Brezovi , Dr.Sc., MHA za jeho doterajšiu
svedomitú prácu v prospech rozvoja zdravotnej starostlivosti o urologických pacientov:
ČESTNÚ PLAKETU T.R. NIEDERLANDA
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza , Dr.Sc., MHA má mimoriadnú zásluhu na rozvoji
onkourologickej, andrologickej a transplantačnej operačnej liečby v urológii na
Slovensku, pričom v tejto oblasti má výraznú domácu a medzinárodnú prednáškovú
a publikačnú aktivitu.
Ocenenie bude odovzdané na 25. výročnej konferencii Slovenskej urologickej
spoločnosti dňa 7.júna 2018 pri slávnostnom otvorení konferencie.

Životopis:

13. 11. 1948 Bratislava — slovenský lekár, urológ. Od 1973 pôsobí na Lekárskej fakulte UK
v Bratislave, od 1996 prednosta Urologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej
nemocnice Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera a súčasne vedúci Katedry urológie
Lekárskej fakulty UK, od r. 2003 vedúci Katedry urológie Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave (SZU); Vedecké hodnosti: r. 1991 DrSc., r. 1996 profesor, r. 2010
Dr.h.c., r. 2014 MHA. V rokoch 1991-93 hosťujúci profesor na Kalifornskej univerzite v San
Franciscu, v r. 1997-2000 prodekan pre zahraničné vzťahy LF UK v Bratislave, v r. 20032010 prorektor SZU. Zaoberá sa odbermi a transplantáciami obličiek, deriváciou moču,
poruchami sexuálnych funkcií u mužov, nádormi nadobličiek a prostaty i detskou urológiou.
Od r. 1998 člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), od r. 2003-2016 vo funkcii
viceprezident a SLS a od r.2016 prezident SLS. V r. 1994-2009 predseda
Slovenskej urologickej spoločnosti SLS, od r. 1994 člen výboru Slovenskej sexuologickej
spoločnosti SLS a Slovenskej transplantačnej spoločnosti SLS, čestný člen: Českej lekárskej
spoločnosti JEP, Maďarskej, Českej a Rumunskej urologickej spoločnosti, medzinárodný člen
Americkej urologickej spoločnosti, národný delegát Medzinárodnej urologickej spoločnosti,
člen korešpondent Nemeckej urologickej spoločnosti a Centrálnej nemeckej urologickej
asociácie a ďalších významných medzinárodných odborných a vedeckých spoločností. Člen
mnohých redakčných rád domácich a zahraničných odborných časopisov – Bratislavské
lekárske listy, Lekársky obzor, Urológia, Klinická urolológia, Monitor medicíny SLS,
Abeceda zdravia, European Urology Today, Internationale Urology and Nephrology,
Urologia Polska a ďalšie. Autor a spoluautor viacerých monografií, napr. Erektilné poruchy.
Ich anatomické a funkčné základy, diagnostika a liečba (1994, autor), Nefrológia (2004),
Nádory obličiek (2008), Inkontinencia moču (2012), Urológia na Slovensku (2013), Úrazy
obličiek, močových ciest a mužského genitálu (2017), vysokoškolských učebníc, napr.
Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt (2004), učebných textov,
príručiek, napr. Diagnostika a liečba ochorení prostaty (1999), autor viac ako 530 publikácií v
domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, významné sú napr. Príprava
kadaveróznych darcov pre odber obličiek a technika odberu obličiek en bloc (1985)
a Podrobná anatómia neurovaskulárnej štruktúry penisu: význam pre chirurgiu (Detailed
Anatomy of Penile neurovascular Structure: Surgical Significance, 1989). Pozvaný
prednášateľ a aktívny účastník viac ako 800 domácich a medzinárodných odborných
a vedeckých podujatí. Nositeľ mnohých domácich a zahraničných prestižnych ocenení, cien a
pôct: Strieborná a Zlatá medaila UK (1998, 2008), Medaila prof. Hans Marbergera (2003),
Zlatá medaila SLS „Propter Merita“ (2003), Medaila J.E. Purkyně (2005), Medaila prof. Frans
Debruyne (2006), Čestná plaketa akad. T. R. Niederlanda SLS (2008), Krištáľové krídlo
(2009), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2011), Zlatý Biatec (2011), Medaila založenia
Společnosti lékařsko-slowanskej SLS (2013), Medaila prof. Františka Póra (2017), Medaila
Vladimíra J. Žuffu (2017), Cena Európskej urologickej spoločnosti (1982), Cena Jozefa
Hlávka Literárneho Fondu ČR (1999), Kostlivého cena SLS (1994, 2005, 2016), Reimanova
cena SLS (2005), Jesseniova cena SLS (2008, 2017), Weberova cena (2016) a ďalšie.

