Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1. Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Jesseniova lekárska fakulta
Sídlo fakulty: Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: chirurgia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2019/15718:59-A1110,
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie v SJ:
Chirurgia predstavuje jeden zo základných medicínskych odborov, v rámci ktorého sa poskytuje chirurgická liečba
rôznych patologických stavov a chorôb ľudského organizmu. Skúma možnosti chirurgického ošetrenia
patologických nálezov v ľudskom organizme. Úzko spolupracuje s ostatnými odbormi medicíny a inými
prírodovednými odbormi. Súčasťou modernej chirurgickej liečby sú klinické aplikácie inovatívnych výsledkov
experimentálnej a vedecko-výskumnej činnosti.
obsahované vymedzenie v AJ:
Surgery is one of the basic medical disciplines, which provides surgical treatment of various pathological
conditions and diseases of the human body. It examines the possibilities of surgical treatment of pathological
findings in the human body. He cooperates closely with other medical and natural sciences. Modern surgical
treatment includes clinical applications of innovative results of experimental and scientific research activities.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.);
priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvo
V rámci študijného odboru všeobecné lekárstvo má JLF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
anatómia, histológia a embryológia
patologická anatómia a súdne lekárstvo
normálna a patologická fyziológia
lekárska biofyzika
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
klinická farmakológia
vnútorné choroby
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurológia
anesteziológia a resuscitácia
urológia
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., funkčné miesto profesor
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., funkčné miesto docent
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., funkčné miesto docent
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.:
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Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/chirurgia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/chirurgia/
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/chirurgia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/chirurgia/
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.:
Odkaz na VUPCH: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-ainauguracnych-konani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracnekonanie-saavs/chirurgia/
Odkaz na VTC: https://www.jfmed.uniba.sk/veda/akreditacia-2022-zosuladenie-habilitacnych-a-inauguracnychkonani-s-vnutornym-systemom-kvality-a-standardmi-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konaniesaavs/chirurgia/
3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf
účinné od 1.9.2022
Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ účinné od 1.5.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2022_11_Kriteria_JLF_UK_prof.__doc..pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konania/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“platné od 1.4.2014 do 30.4.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
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4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/JLF_UK_HIK_schvalene.pdf
účinné od 1.9.2022
Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ účinné od 1.5.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2022_11_Kriteria_JLF_UK_prof.__doc..pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konania/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“platné od 1.4.2014 do 30.4.2022
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnucinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/predpisy-avyhlasky/habilitacne-konania-a-konania-na-vymenuvanie-profesorov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/tlaciva/
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2022/
Vymenovanie za profesora v odbore chirurgia dňa 13.7.2022.
Habilitačné konania:
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2016/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 1.11.2016.
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doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2019/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 31.1.2019.
doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konanie-2022/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 1.5.2022.
7. Linky na prebiehajúce konania:
Inauguračné konania:
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/
Inauguračné konanie začaté 21.4.2022.
Habilitačné konania:
MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/
Habilitačné konanie začaté 12.5.2022.
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