
Meno a priezvisko, tituly Ján Koller, Doc. MUDr. CSc 

Dátum a miesto narodenia  1946, Lučenec 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast - Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 1964-1970, 

s vyznamenaním (zlatý odznak rektora) 
- Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 1982 

kandidátska dizertačná práca „Patofyziológia 
popálenín v uzavretých priestoroch s ohľadom 
na otravu kysličníkom uhoľnatým“ 

- Lekárska fakulta UK Bratislava, 2005 
Habilitácia s obhajobou práce „Súčasné 
možnosti náhrady kože“ 

Ďalšie vzdelávanie 1974 – atestácia 1. stupňa chirurgia 
1979 – nadstavbová atestácia plastická  
a rekonštrukčná chirurgia 

Priebeh zamestnaní OÚNZ Košice (ZÚNZ VSŽ Košice – Šaca) 
1970-1986, Centrum popálenín 
arekonštrukčnej chirurgie 
 
-  1970-1979  – sekundárny lekár 
-  1979-1980– starší sekundárny lekár 
-  1981-1986 – ordinár pre rekonštrukčnú 
                         chirurgiu 

NsP Ružinov Bratislava – od 1.4.1986  
 
- 1986 – 1995 – primár oddelenia 

       popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 
- od roku 1991 prebieha výuka 

       študentov LFUK  
- 1995 -  2002 – primár centra popálenín  

       a rekonštrukčnej chirurgie 
- 2002 – 2004 – primár kliniky popálenín  

       a rekonštrukčnej chirurgie, klinika sa 
       stala výučbovou základňou LF UK 

- 2004 – trvá – prednosta Kliniky 
       popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 
       LFUK a FNsP Bratislava 

 
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/ 

Od r. 1991 
-  výuka poslucháčov LFUK predmet  chirurgia, 
   zameranie popáleninová a rekonštrukčná  
   chirurgia 
-  prednášky v slovenskom aj anglickom  
   jazyku pre študentov 3. ročníka všeobecné  
   lekárstvo (VL) a zubné lekárstvo  
-  vedenie stáží študentov 3. ročníka VL 
-  predštátnicové konzultácie so študentmi  
    6. ročníka VL 
-  vedenie študentov v študentskej vedeckej 
    odbornej činnosti (ŠVOČ)        
Od r. 2006  
-  vedenie stáží študentov 3. ročníka VL 
    v slovenskom aj anglickom jazyku  



-  školiteľ doktorandov z predmetu chirurgia  
    v slovenskom aj anglickom jazyku 
-   vedenie diplomových prác študentov VL 
    v slovenskom aj anglickom jazyku 
-   člen komisie pre štátnice v predmete chirurgia 
    v slovenskom aj anglickom jayzku 
-   člen komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby 
    dizertačných prác v odbore chirurgia  
-   príprava a publikácia učebných textov (skriptá) 
    pre praktickú výučbu (2 publikácie)  
Výuka v kurzoch SZU predmet plastická chirurgia,  
popáleniny         
 

Odborné alebo umelecké zameranie Chirurgia, plastická a rekonštrukčná chirurgia, 
popáleninová chirurgia 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa smernice č. 13/2005-R 
o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

1. Monografia 
 
    AAB Vedecké monografie vydané v domácich   
              vydavateľstvách (1) [9.4 AH] 

1. Šimko, Š. 60% - Koller, Ján 40%: Popáleniny. - 
1. vyd.   - Martin : Osveta, 1992. - 470 s. - 
(Dérerová zbierka ; zv. 125) ISBN 80-127-
0427-6     Ohlasy (10) 

    ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 
             vydané v zahraničných vydavateľstvách 
              (1) 
        1.  Koller, Ján 100%: Lokálnym podtlakom  
              asistovaná (LPA) terapia u popálenín a v  
              rekonštrukčnej chirurgii Lit.: 27 zázn. In:  
              Podtlaková léčba ran. - Praha: Maxdorf, 2013.  
              – S. 144-180. - ISBN 978-80-7345-352-7  

[1.85 AH] 
    ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách  
              vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

1. Jarčuška, Peter 40% - Koller, Ján 40% -  
Hrušovský, Štefan 20% : Koža a kožné adnexy 
Lit.: 14 zázn. In: Internistická propedeutika, 
Bratislava:  Herba, 2013. - S. 103-146. - ISBN 
978-80-89171-72-9 [1.85 AH] 

2.Učebnica 
 

     ACB Vysokoškolské učebnice vydané  
               v domácich vydavateľstvách (2) 

1. Koller, Ján 70% - Babík, Ján - Kvalténi, Kamil 
- Görcsová, Jana : Popáleniny : Vysokoškolská 
učebnica pre poslucháčov lekárskej fakulty. - 1. 
vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 
2010. - 120 s. [6.88 AH]  

              ISBN 978-80-223-2798-5 
2. Huťan, Martin 45% - Huťan, Martin, ml. 40% - 

Kubíková, Eliška 10% - Koller, Ján 5%: 
Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie. - 1. 
vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 
2012. - 198 s. ISBN 978-80-223-3214-9 
[0.495 AH] 
 

 



 
 
V Bratislave 20.03.2014 
 

                                               
                                                                              ______________________ 
 

3.Skriptá 
 

     BCI  Skriptá a učebné texty (3) 
1. Huťan, Martin - Barák, Radovan - Bibza, 

Jaroslav - Filický, Juraj - Koller, Ján 10% - 
Košťál, Ladislav - Lehotský, Ľubor - Rovný, 
Alexander - Stojkovič, Jozef - Uhnavý, Peter - 
Zelenák, Ján - Zváč, Ján : Inštrumentovanie v 
operačnej sále.- 1. vyd. - Martin : Osveta, 1997. 
- 411 s. [2.05 AH] Ohlasy (7) 

2.  Koller, Ján 100%: Praktické návody pre 
diagnostiku a liečenie popálenín [elektronický 
zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2013. - 78 s. [online] ISBN 978-
80-223-3391-7 [3.9 AH] 

3. Koller, Ján 100%: Burns: Textbook for students 
of general medicine and dentistry [elektronický 
zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2014. - 116 s. [online] ISBN 978-
80-223-3576-8 [5.8 AH] 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (131): 
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 
registrované v citačných indexoch (100) 
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované 
v citačných indexoch (2) 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch (13) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch (16) 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

8 
3 

Téma inauguračnej prednášky Chirurgická liečba popálenín v 21. storočí. 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 
rozhodovali o návrhu na profesora 

Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
Vedecká rada Univerzity Komenského  
v Bratislave 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor Chirurgia 

Kontaktná adresa Ľanová 8, 821 01 Bratislava 


