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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Antona Dziana, PhD., prednostu z Kliniky hrudníkovej 

chirurgie JLF UK a UNM v Martine v študijnom odbore 7.1.7 chirurgia pracovala v zložení: 

Predseda:  

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. - prednosta Chirurgickej kliniky a TC JLF UK a UNM, Martin 

Členovia:    

prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. - prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU a UN F.D. Roosevelta, 

Banská Bystrica                            

doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. - I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice 

Oponenti:  

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. - emeritný učiteľ Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra 

JLF UK a UNM, Martin 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. - prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava 

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH - prednosta I. Chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN LP, 

Košice                                                                                                     

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.   

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.    

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.   

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 12. októbra 2016 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. 

Prezencia členov habilitačnej komisie je overená podpismi na prezenčnej listine 

a posudzovateľov habilitačnej prednášky na príslušnom doklade o hodnotení habilitačnej 

prednášky. 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky MUDr. Antona Dziana, PhD., vypracovali 

hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 13. októbra 2016 za prítomnosti členov 

habilitačnej komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov. Prezencia 

členov habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej listine. Obhajoba 

prebiehala podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského k uvedenej 

Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie uviedol, že boli splnené všetky požiadavky pre začatie 

obhajoby, oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou charakteristikou                

MUDr. Antona Dziana, PhD., a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 7.7.2016 so 

záverom, že uchádzač splnil kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu docent na JLF UK v 

Martine. Predsedajúci prečítal hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia 

Vedeckej rady JLF UK v Martine. 

 Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a vyzvala 

uchádzača, aby oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. 

Po prezentácii habilitačnej práce, prečítali oponentské posudky oponenti habilitačnej práce. 

Uchádzač zodpovedal na všetky pripomienky a otázky. Dekan a predseda VR JLF UK ukončil 

verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti predkladateľa:   

MUDr. Anton Dzian, PhD. od promócie v roku 2005 preukázal 11-ročnú odbornú prax v 

odbore chirurgia. Po ukončení štúdia pracoval v období 07/2005-09/2006 ako sekundárny lekár na 

Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline. Od 09/2006 do 06/2010 bol interným doktorandom v odbore 

chirurgia na Chirurgickej klinike JLF UK a UNM v Martine, a v roku 2010 získal po úspešnej 

obhajobe doktorandskej práce na JLF UK akademický titul PhD. Od júna 2010 pracoval naďalej vo 

funkcii odborného asistenta na Chirurgickej klinike JLF UK a UNM. Od júla 2012 pôsobí na 

Klinike hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM a od 1.7.2016 vo funkcii prednostu. V rokoch 2007-

2012 absolvoval špecializačné štúdium v špecializačnom  odbore hrudníková chirurgia, ktoré 

ukončil  získaním atestácie v tomto odbore na SZU Bratislava. V roku 2013-2014 absolvoval 

špecializačný študijný program Zdravotnícky manažment a financovanie na JLF UK. 

 MUDr. Anton Dzian, PhD. vykonáva komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v 

pregraduálnej medicínskej výučbe  predmetu chirurgia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v 

Martine od akademického roku 2010/2011 doteraz nepretržite na  úväzok 1,0.  V súlade s jeho 

klinickým zameraním viedol praktické cvičenia, semináre a  prednášky pre študentov študijného 

programu všeobecné lekárstvo v module chirurgických odborov v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Je členom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky. Participuje aj na výučbe predmetu 
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chirurgia v študijných programoch ošetrovateľstvo a zubné lekárstvo. Viedol a oponoval diplomové 

práce v predmete chirurgia v slovenskom a anglickom jazyku.  

MUDr. Anton Dzian, PhD. vo svojej habilitačnej práci „Moderný manažment pľúcnych 

metastáz a faktory prežívania“ prezentoval výsledky svojej vedeckej práce a potvrdil kontinuálnu 

vedecko-výskumnú prácu v odbore.  

Podľa zoznamu vypracovaného na základe predpisov Univerzity Komenského je autorom a 

spoluautorom 27 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso,  pričom v 14 je 

prvým autorom alebo KAUT, z toho je prvým autorom alebo KAUT troch vedeckých publikácií s 

predpísanou výškou IF viac ako 0,56 pre odbor chirurgia. Je autorom jednej kapitoly vo 

vysokoškolskej učebnici s rozsahom 4,4 AH. Preukázal celkovo 28 citácií jeho publikačných 

výstupov, z toho 20 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. Celkový  počet 

vedeckých prednášok  68, z toho domácich 37 a zahraničných 31. 

MUDr. Anton Dzian, PhD. bol zodpovedným riešiteľom grantového projektu VEGA 

MŠVVaŠ SR 1/0336/12 a spoluriešiteľom projektu VEGA 1/0576/10, KEGA 050UK-4/2013, 

APVV-0412-11 a MZ SR 2007/54-UK-15; 

 

Podľa platných kritérií JLF UK v Martine MUDr. Anton Dzian, PhD., spĺňa kritériá pre 

habilitačné konanie o udelenie titulu docent v študijnom odbore chirurgia. 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého a odborného profilu 

predkladateľa a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce  

odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť 

MUDr. Antonovi Dzianovi, PhD.,  

vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t 

v študijnom odbore 7.1.7 chirurgia. 

 

Habilitačná komisia: 

Predseda: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  podpísaný 

Členovia: prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.  podpísaný 

doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.  podpísaná 

 

V Martine, 13. október 2016 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Habilitačná práca prešla kontrolou originality.  


