
O p o n e n t s k ý  p o s u d o k 

odborného materiálu k menovaniu Doc. MUDr. Pavla Žúbora, PhD., mimoriadneho                         

profesora za profesora z odboru Gynekológia a pôrodníctvo. 

 

Dekan JLF UK Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. v zmysle § 4 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 

Z.z. ma menoval za oponenta odborného materiálu pre vymenúvacie konanie Doc. MUDr. 

Pavla Žúbora, PhD., mimoriadneho profesora z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK 

v Martine v študijnom odbore 7.1.9. Gynekológia a pôrodníctvo. 

Doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. predložil pre začatie menovacieho pokračovania tieto 

podklady: 

1. Životopis 

2. Zoznam publikovaných pôvodných vedeckých prác, odborných prác a učebných 

textov 

3. Zoznam prednášok na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách 

4. Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovnovzdelávacej 

činnosti 

5. Doklady o vedeckej škole 

6. Citačný ohlas publikovaných prác v domácej a zahraničnej literatúre. 

            Po preštudovaní predloženého materiálu podávam nasledujúce hodnotenie.  

K bodu 1 

Doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., mimoriadny profesor sa narodil v roku 1975 v Ružomberku. 

Po ukončení vysokoškolského štúdia na LF v Martine nastúpil 01.08.2001 na Gynekologicko-

pôrodnícku kliniku Jeséniovej lekárskej fakulty v Martine, kde postupne pôsobil vo funkciách 

asistent, odborný asistent, docent a mimoriadny profesor. Jeho pracovný pomer na klinike trvá 

do dnešného dňa. Úspešne absolvoval špecializačné skúšky z Gynekológie a pôrodníctva 1. 

a 2. stupňa, v roku 2009 úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore Mamológia. 

Kandidátsku dizertačnú prácu na tému Molekulárna biológia a diagnostika nádorového 

ochorenia mliečnej žľazy obhájil v roku 2005. V roku 2008 úspešne obhájil habilitačnú 

prácu na tému Prínos molekulovej biológie pre senológiu a bol mu udelený titul docent 

v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Od  roku 2013 pôsobí ako mimoriadny profesor. 

Počas svojej odbornej kariéry absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí na 

renomovaných pracoviskách – zoznam je v prílohe. Je členom viacerých odborných 

spoločností, členom výboru Slovenskej gynekologickej spoločnosti. V roku 2014 úspešne 

obhájil veľký doktorát z odboru Gynekológia a pôrodníctvo na LF UK v Bratislave a bola mu 

udelená vedecká hodnosť DrCs. Jeho práca bola doteraz ocenená viacerými cenami za 

najlepšiu publikáciu. 

 



K bodu 2  

Doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. je autorom 2 vedeckých monografií, 2 vysokoškolských 

učebníc, 27 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 6 vedeckých prác 

domácich karentovaných časopisov, 22 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch 

a 37 prác v ostatných domácich časopisoch. 2 práce v zahraničných časopisoch sú 

registrované v databázach Web of Science, alebo SCOPUS. Celkove je evidovaných spolu 

178 publikovaných prác. 

K bodu 3 

Na domácich odborných podujatiach odprednášal 175 prednášok, na zahraničných odborných 

podujatiach 71 prednášok. Počet pozvaných prednášok na domácich 16 na zahraničných 2. 

K bodu 4 

Od roku 2001 od svojho nástupu na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku v Martine sa 

kontinuálne podieľa na výučbe študentov v slovenskom a anglickom jazyku. Môžem 

konštatovať,  že jeho pedagogická aktivita trvá 14 rokov nepretržite. 

K bodu 5 

Bol školiteľom 4 doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce na Jeséniovej lekárskej 

fakulte v Martine. 

K bodu 6 

Vedecké práce Doc. MUDr. Pavla Žúbora, PhD. boli doposiaľ 322 krát citované z toho má 

213 v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

 

Záver 

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti považujem Doc. MUDr. Pavla Žúbora, PhD., 

mimoriadneho profesora za výraznú vedeckú, pedagogickú a odbornú osobnosť nielen 

slovenskej gynekológie a pôrodníctva. Spĺňa a vysoko prekračuje všetky odborné a morálne 

kritériá požadované na menovanie za profesora z odboru Gynekológia a pôrodníctvo a preto 

plne odporúčam jeho menovanie.  

 

 

10.03.2015                                                             Prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc. 

                                                                                               oponent      

  


