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     Inauguračný spis pozostáva z viacerých častí, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti. 

Súčasťou spisu je čestné prehlásenie uchádzača o pravdivosti údajov, životopis uchádzača  

(nar. 17.12.1975), overené kópie diplomov o úspešnom ukončení štúdia na JLF UK v Martine, 

získanie vedecko-akademickej hodnosti doktora filozofie PhD. (2005), habilitácii na docenta JLF 

UK (2009) v odbore 51-10-9 Gynekológia a pôrodníctvo, o špecializácii v špecializačnom odbore 

gynekológia a pôrodníctvo (2013), ako aj o získaní špecializácie v odbore Mamológia (2013). 

Ďalšiu časť inauguračného spisu tvorí v požadovanej forme zhrnutie vedecko-výskumnej práce 

uchádzača, včítane vyžiadaných prednášok a citácií jeho prác a charakteristika najvýznamnejších 

prác, charakteristika najdôležitejších vedeckých ohlasov aj informácie o vedeckej škole uchádzača. 

 

Pedagogická činnosť 

 

     Uchádzač je od 01.08.2001 v pracovnom pomere s JLF UK v Martine. V študijnom programe  

Všeobecné lekárstvo vedie pre študentov študujúcich v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku 

semináre a praktické cvičenia a prednášky z gynekológie a pôrodníctva, najmä so zameraním na 

Mamológiu. Je členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky z predmetu Gynekológia a 

pôrodníctvo. Uchádzač sa aktívne podieľa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov. Zapája sa do 

činnosti ŠVOČ vedením krúžkov ako aj do prípravy odborných textov pre výučbu gynekológie a 

pôrodníctva. Uchádzač je veľmi činný a zanietený pedagóg, pričom jeho pedagogická práca je 

kvalitná. Je snaživým prednášateľom a obľúbeným učiteľom. Uchádzač vyškolil 4 interných 

doktorandov.  

 

Vedecko-výskumná činnosť 

 

     Vedecko-výskumnú prácu dokladuje zoznam prednášok, publikácií, citácií jeho prác, ako aj 

vyžiadaných prednášok. Autor má spolu 246 prednášok, z toho na domácich podujatiach 175 a na 

zahraničných podujatiach 71. Vyžiadaných vedeckých prednášok má 18 doma a 2 v zahraničí. 

    Uchádzač je autorom alebo spoluautorom 178 publikácií, z toho 2 vedeckých monografií 

vydaných v domácich vydavateľstvách, 27 vedeckých prác v zahraničných karentovaných 

časopisoch. Má spolu 322 ohlasov, z toho 213 v cit. indexoch ISI a SCOPUS. Bol resp. je hlavným 

riešiteľom 7 a spoluriešiteľom 14 grantov základného ako aj rezortného výskumu. Je členom 

vedeckej rady vedeckých časopisov Journal of Cancer Science & Therapy, Journal of New Cancer 

Science and Research a Act. Medica Martiniana. Uchádzač je nositeľom viacerých významných 

ocenení odborných spoločností.  

 

Liečebno-preventívna činnosť 
 

     Uchádzač úspešne absolvoval špecializáciu v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo 

ako aj v špecializačnom odbore Mamológia. Klinické vzdelanie si doplnil študijnými pobytmi na 

popredných gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách v zahraničí. Jeho dominantným 

profesionálnym záujmom je Mamológia. V tejto oblasti gynekológie a pôrodníctva je uznávaným 

odborníkom doma aj v zahraničí.  



 

Vedecká škola 

 

     Vedeckú školu uchádzača reprezentujú 4 študenti doktorandského štúdia, ktorí pod jeho vedením 

úspešne obhájili vedeckú prácu a získali tituly PhD. Je školiteľom ďalšieho študenta 

doktorandského štúdia na JLF UK v Martine. Aktívne sa podieľa na odbornej výchove svojich 

spolupracovníkov pred špecializačnou skúškou v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. 

 

Záver 
 

     Konštatujem, že podľa predložených a overených materiálov v súlade s ustanovením  § 4 ods. 6 

Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov doc. MUDr. 

Pavol Žúbor, DrSc. spĺňa v plnom rozsahu všetky kritériá Univerzity Komenského na vymenovanie 

za univerzitného profesora v odbore 51-10-9 „Gynekológia a pôrodníctvo“. 

 

Odporúčam vymenovať  doc. MUDr. Pavla Žúbora, DrSc. za profesora v odbore 51-10-9 

„Gynekológia a pôrodníctvo“. 
 

 

 

Prof.MUDr.Alexander Ostró, CSc.   Košice, 20.05.2015 

 


