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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine na 

vymenovanie doc. MUDr. Jána Staška, PhD., mim. prof.  

za profesora  

v študijnom odbore  7.1.4 vnútorné choroby 

 

Inauguračná komisia pre vymenúvacie konanie doc. MUDr. Jána Staška, PhD., 

mim. prof. v študijnom odbore 7.1.4 vnútorné choroby pracovala v zložení: 

  

Predseda: Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.,  FRCP Edin 

  I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine 

 

Členovia: Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.  

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Sčudla, CSc.   

3. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická  

LF UP a FNOL, Olomouc 

 

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.    

Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice 

 

Oponenti:  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.  

Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum  

1.LF a Všeobecní FN, Praha 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.  

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 

 

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.   

II. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava 

  

Oponenti posúdili predložený materiál a na jeho podklade, ako aj osobného poznania 

pedagogických a vedecko-výskumných kvalít uchádzača jednomyseľne odporučili 
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vymenovanie doc. MUDr. Jána Staška, PhD., mim. prof. za profesora v študijnom odbore 

7.1.4 vnútorné choroby. 

 

Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky: 

Dňa 12. marca 2015 o 10.00 h odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Jána 

Staška, PhD., mim. prof. na tému: „Syndróm lepivých doštičiek“ pred VR JLF UK, pred 

členmi inauguračnej komisie, oponentmi a posudzovateľmi inauguračnej prednášky.  

 

Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli: 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.   

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

   

    Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej prednášky, 

ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

a občianskych a morálnych vlastností uchádzača: 

      Inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej 

činnosti ako aj morálne a občianske vlastnosti uchádzača a  na základe všetkých predložených 

materiálov, oponentských posudkov a posúdenia inauguračnej prednášky hodnotí 

menovaného takto: 

 

Odborná činnosť: 

Doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. pracoval od promócie na JLF UK v Martine 

v r. 1982 na I. Internej klinike JLF UK ako sekundárny lekár a v rokoch 1986-1994 po získaní 

atestácie z vnútorného lekárstva I. stupňa ako samostatne pracujúci lekár na 

hemodialyzačnom oddelení. V r. 1990 získal atestáciu z vnútorného lekárstva II. stupňa na 

IVZ v Bratislave. V rokoch 1994-1995 absolvoval študijný pobyt v Hôpital Lariboisiere  

a v Inštitúte krvi a ciev v Paríži vo Francúzsku. Od r. 1995 pracuje na Klinike hematológie 
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a transfuziológie JLF UK a UNM v Martine, najprv na funkčnom mieste odborného asistenta, 

od r. 2007 docenta a v súčasnosti mimoriadneho profesora.  

V r. 1999 získal vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore vnútorné choroby 

obhajobou záverečnej dizertačnej práce na JLF UK v Martine a v r. 2007 získal vedecko-

pedagogický titul docent v odbore vnútorné choroby obhajobou habilitačnej práce na JLF UK 

v Martine. V r. 2009 získal špecializáciu v odbore hematológia a transfuziológia na JLF UK 

v Martine. 

Doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. je od r. 2010 členom pracovnej skupiny 

Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre kategóriu lekár a od r. 2013 členom 

Stálej pracovnej skupiny akreditačnej komisie Vlády SR pre oblasť výskumu v lekárskych, 

farmaceutických a zdravotníckych vedách.  V rokoch 2007 – 2011 pôsobil ako prodekan JLF 

UK pre doktorandské a špecializačnú štúdium. 

 

Pedagogická činnosť: 

Doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. vykonáva pedagogickú činnosť na Klinike 

hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM v Martine od r. 1995 doteraz, z toho do r. 2007 

ako odborný asistent a od r. 2007 doteraz ako docent. Jeho pedagogická činnosť je 

komplexná. Vedie prednášky, praktické cvičenia a semináre v predmetoch hematológia a 

transfuziológia, propedeutika vnútorných chorôb a vnútorné choroby pre študentov 3., 5. a 6. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo študujúcich v slovenskom a anglickom 

jazyku. Prednáša v rámci predmetu vnútorné choroby, gerontológia a ošetrovateľstvo 

v študijnom programe ošetrovateľstvo a v rokoch 2004-2009 sa podieľal aj na výučbe 

predmetu Laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii v študijnom 

programe Laboratórne vyšetrovacie metódy. Je spolugarantom predmetu seminár 

k diplomovej práci pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo študujúcich v 

slovenskom a anglickom jazyku.. Opakovane viedol a oponoval diplomové a bakalárske práce 

v študijných programoch všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie 

metódy. Od r. 2004 je menovaný zástupcom prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie 

pre pedagogickú činnosť.   

Je predsedom skúšobnej komisie pre obhajoby diplomových prác v internistických 

disciplínach, členom komisie pre štátne záverečné skúšky v predmete vnútorné choroby 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v slovenskom a 

anglickom jazyku a členom komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác 

v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby. Ako spoluautor vysokoškolských 
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učebníc a  skrípt sa podieľal aj na tvorbe študijnej literatúry v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo. Aktívne sa zapája do prípravy študentov v rámci študentskej vedeckej odbornej 

činnosti a doktorandov v rámci brainstormingových stretnutí a vedeckých kaviarní. 

Doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. úspešne ukončil výchovu 5 doktorandov 

v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby, v súčasnosti školí 4 doktorandov v 

uvedenom odbore, z toho 1 je po dizertačnej skúške. Za prínos v oblasti formovania vedeckej 

školy bol ocenený ako najlepší školiteľ doktorandského štúdia na JLF UK v akademickom 

roku 2012/2013. 

Podieľa sa aj na ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Je členom lektorského 

zboru pre teoretickú a praktickú časť v špecializačných študijných programoch hematológia 

a transfuziológia a vnútorné lekárstvo. Je garantom certfikačného študijného programu 

komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy. 

 

Vedecká a publikačná činnosť: 

Doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. bol zodpovedným riešiteľom 3 projektov 

VEGA a spoluriešiteľom medzinárodného grantu NATO, 1 projektu APVV, 6 projektov 

VEGA, 2 grantov MZ SR a 2 projektov KEGA. Okrem toho bol zodpovedným riešiteľom 

a manažérom 2 projektov ESF na JLF UK na podporu doktorandského štúdia a mladých 

vedeckých pracovníkov. 

Je autorom alebo spoluautorom celkove 86 pôvodných vedeckých prác z odboru 

inaugurácie publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a recenzovaných 

zborníkoch, pričom v 21 vedeckých prácach bol prvým autorom, vrátane 5 prác kategórie A 

(práce s IF˃0,5). Celkovo 26 z  uvedených vedeckých publikácií je kategórie A (práce s IF 

˃0,5) a  22 prác bolo publikovaných v časopisoch s IF ˃ 0,70,  určenom pre odbor vnútorné 

choroby. 

Je spoluautorom 5 vedeckých monografií venovaným problematike 

trombohemostatických ochorení, tromboembolickej choroby, hemofílii a poruchám 

fibrinolýzy pri diabetes mellitus. Je spoluautorom aj 4 vysokoškolských učebníc a 1 

vysokoškolských skrípt. 

Jeho práce boli citované celkove 241 krát, z toho 118 citácií je registrovaných 

v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

Doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. je členom výboru medzinárodnej 

spoločností Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders, kde pôsobí 

ako národný koordinátor pre Slovensko, členom International Society of Hemostasis and 
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Thrombosis, International Society of Hematology  a European Thrombosis Research 

Organization, ako aj členom výboru Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy 

a Slovenskej internistickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady časopisov Interná medicína, 

Acta Medica Martiniana a Vaskulárna medicína. Bol členom vedeckého výboru 

medzinárodného európskeho kongresu a viacerých domácich a zahraničných konferencií 

s medzinárodnou účasťou, na ktorých bol aj pozvaným prednášateľom. Za svoju činnosť bol 

ocenený bronzovou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti a striebornou medailou za 

činnosť pre rozvoj JLFUK. 

 

K najdôležitejším výsledkom vedeckej práce doc. Staška patria nasledovné: 

1. Vedecké ohlasy na publikáciu „Erythropoietin and granulocyte colony-stimulating 

factor increase plasminogen activator inhibitor-1 release in HUVEC culture“, uverejnenú 

v časopise Thrombosis Research v r. 2002, v ktorej bol prvým autorom. Táto práca ako 

výsledok experimentálneho výskumu realizovaného v imunohematologickom laboratóriu na 

renomovanom zahraničnom pracovisku v Paríži prioritne potvrdila protrombotické účinky 

rekombinantných hematopoetických rastových faktorov a zaznamenala celkovo 15 ohlasov. 

 

2. Vedecké ohlasy na publikáciu „Recombinant activated factor VII in patients at high 

risk of bleeding“, uverejnenú v časopise Hematology v r. 2004. Táto práca zameraná na 

problematiku využitia rekombinantného aktivovaného koagulačného faktora VII v tzv. „off 

label“ indikácii pri život ohrozujúcom krvácaní bola celkove citovaná 23-krát. 

 

3. Vedecké ohlasy na publikáciu „Circulating vascular endothelial growth factor in the 

normo- and/or microalbuminuric patients with type 2 diabetes mellitus“, uverejnenú 

v časopise Acta Diabetologica v r. 2010. Táto práca zameraná na problematiku významu 

stanovenia sérových koncentrácií cievneho endotelového rastového faktora ako prediktora 

vzniku cievnych komplikácií u diabetických pacientov bola celkove citovaná 10-krát. 

 

4. Vedecké ohlasy na 3 publikácie venované problematike syndrómu lepivých 

doštičiek, publikovaných v rokoch 2011-2014, ktoré priniesli prioritné výsledky a nový 

pohľad na túto relatívne novú problematiku trombofilných stavov. 
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Záver: 

 Inauguračná komisia dospela na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky,                   

na základe posudkov odborného materiálu, na základe zhodnotenia pedagogickej, vedeckej, 

publikačnej a odbornej práce k presvedčeniu, že 

 

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. 

 

výsledkami svojej pedagogickej, vedeckej, publikačnej a odbornej práce,                            

ako aj morálnymi a charakterovými vlastnosťami 

spĺňa všetky kritériá 

stanovené Vedeckou radou JLF UK v Martine na vymenovanie za profesora. 

 

Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

 

vymenovať 

doc. MUDr. Jána Staška, PhD., mim. prof.  

za profesora v študijnom odbore  7.1.4 vnútorné choroby. 

 

 

Inauguračná komisia: 

Predseda: 

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  podpísaný 

 

Členovia: 

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.    podpísaný   

Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.    podpísaný    

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.    podpísaná   

  

 

V Martine, 12. 3. 2015 

 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


