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: pediatria
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2015-18766-15A0,
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie v SJ:
Pediatria je špecializačný odbor medicíny, ktorého náplň v pregraduálnej príprave lekárov predstavujú dva
povinné predmety - Pediatrická propedeutika a Pediatria. Odbor sa zaoberá v teórii a praxi problematikou
zdravého a chorého dieťaťa od narodenia do 18. roku a ďalších 364 dní života. Zahŕňa teoretické vedomosti a
praktickú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb detského veku, posudkovú a
výskumnú činnosť, ktoré v praxi spolu s ďalším vzdelávaním lekárov umožnia kvalitnú všeobecnú a špecializovanú
starostlivosť v pediatrii ambulantnou a ústavnou formou.
Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností zahŕňa fyziologické vývinové procesy
a ich variácie, základy anatomického a funkčného prenatálneho vývoja, zhodnotenie stavu novorodenca,
popôrodnú adaptáciu a preventívne skríningové programy. Poníma rast so zmenami stavby organizmu,
psychomotorický, kognitívny a sociálny vývoj dieťaťa v jeho jednotlivých vekových obdobiach, jeho varianty a
vplyv genetických a environmentálnych faktorov. Kladie dôraz behaviorálne aspekty a sexualitu, správanie
dieťaťa, citový vývoj a jeho najčastejšie poruchy.
Rozsah vedomostí sa dotýka tiež starostlivosti o zdravý vývin dieťaťa, jeho telesné funkcie, prostredie,
spánok, špecifiká novorodenca, dieťa predčasne narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou, psychosociálna
starostlivosť, akútne a chronicky choré dieťa. Dotýka sa tiež fyziológie výživy a kŕmenia v zdraví a pri akútnych a
chronických chorobách.
V spektre vedomostí je preventívna a sociálna pediatria, detská psychológia, imunizácia, hygienická
problematika zdravých a chorých detí, faktory sociálneho prostredia, náhle úmrtia dojčiat, včasné poznanie
porúch vývoja a závažných chorôb, prevencia nehôd a otráv, interdisciplinárna tímová práca s chorým dieťaťom.
Dôraz sa kladie na práva hospitalizovaného dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, práva a povinnosti
zákonného zástupcu dieťaťa; špecifiká profesionálnej komunikácie s detským pacientom a jeho zákonným
zástupcom,
Osobitou oblasťou je násilie páchané na dieťati vo všetkých jeho formách - príznaky, diagnostika a
identifikácia, fyzické a psychologické zotavenie, sociálna reintegrácia dieťaťa, spolupráca s príslušnými štátnymi
orgánmi ako aj intervenčné programy zodpovedajúce osobitným vývojovým potrebám detí, ktoré sa dopustili
trestného činu.
Základné pediatrické diagnostické a terapeutické postupy, zahŕňajúce anamnézu, fyzikálne vyšetrenie,
laboratórne metódy a zobrazovacie metódy, diferenciálnu diagnostiku v oblastiach zvládania: urgentných stavov,
neonatologickej problematiky, vrodených vývojových chýb, porúch výživy, malabsorpcií, chorôb pečene, chorôb
dýchacích orgánov, vrátane cystickej fibrózy, bronchiálnej hyperreaktivity, spánkovej medicíny detí, vrodených a
získaných chorôb srdca a ciev, imunodeficiencií, imunopatologických reakcií, alergií, atopie, reumatických
ochorení, chorôb krvi, vrátane anémií, porúch hemokoagulácie, genetických ochorení, malformačných
syndrómov, malígnych a benígnych nádorov, chorôb urogenitálneho systému, ochorení nervového systému,
ochorení svalov, kostí a kĺbov, ochorení endokrinných žliaz, vrátane diabetes mellitus, porúch rastu, dedičných
metabolických porúch, infekčných ochorení, parazitárnych chorôb, zápalových a nezápalových kožných chorôb,
základy rehabilitačnej liečby, psychologických, psychosomatických porúch, porúch správania, dorastového
lekárstva, vrátane problematiky dospievania, sexuality a posudkovej činnosti.
obsahované vymedzenie v AJ:
Paediatrics represents the specialization medicine division, which content in the pre-gradual
preparation of the doctors consists of two mandatory subjects – paediatric propaedeutics and paediatrics.
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Paediatrics analyses from theoretical and practical point of view the problematics of healthy and sick child from
the birth till the 18th year of life + 364 days. It incorporates the theoretical knowledge and practical diagnostics,
differential diagnostics, treatment and prevention of the diseases of childhood, appraisal and research activity,
which all in the praxis together with the further and continual education allow the quality general and specialized
healthcare in the paediatrics – in both outpatient and hospital form.
Extent of theoretical knowledge, practical skills and experience contain physiologic developmental
processes and their variations, basics of anatomical and functional prenatal development, assessment of the
new-born status, postnatal adaptation and preventive screening programs. It reflects the growth with the
changes of body composition, psychomotor, cognitive and social development of the child in the particular age
categories, its variations and impact of the genetic and environmental factors. It places importance on the
behavioural aspects and sexuality, child behaviour, emotional development and its most frequent disturbances.
Knowledge extent handles also the care for the healthy child development, its body functions, sleep,
new-born specificities, premature babies with low-birth weight, psychosocial care, acute and chronic ill child. It
touches also the physiology of the nutrition and feeding in health but also in acute and chronic diseases.
In the spectrum of knowledge there is also the preventive and social paediatrics, paediatric psychology,
immunization, hygienic problematics of healthy and sick children, factors of social environment, sudden infant
death syndrome, early recognition of the developmental disturbances and severe diseases, prevention of the
injuries and intoxications, and interdisciplinary team-work with sick child. It places the importance on the rights
of hospitalized child, right of the handicapped persons, rights and duties of the child’s legal representative,
specificities of the professional communication with the infant patients and its legal representative.
A specific area od paediatrics is represented by the violence on the child in every its forms – signs,
diagnostics and identification, physical and psychological convalescence, social re-integration of the abused child
together with the particular state authorities and also the interventional programs corresponding to the
particular developmental needs of the children and adolescents which committed the crime.
Basic paediatric diagnostic and therapeutic procedures contain anamnesis analysis, physical
examination, laboratory methods and imaging techniques, differential diagnostics in the emergency situations,
neonatal problematics, inherited developmental errors, disturbances of nutrition, malabsorption, liver diseases,
respiratory diseases (including cystic fibrosis, bronchial hyperreactivity, sleep medicine), congenital and acquired
defect of heart and vessels, immunodeficiencies, immunopathological reactions, allergies, atopy, rheumatic
diseases, disorders of blood (including anaemias and coagulation defects), genetic disorders, malformation
syndromes, malign and benign tumours, urogenital system diseases, neurological diseases, diseases of muscles,
bones and joints, endocrinological disease (including diabetes mellitus and growth disturbances), inborn errors
of metabolism, infectious diseases, parasitic diseases, inflammatory and non-inflammatory skin diseases, basics
of physiotherapy, psychological and psychosomatic diseases, sleep disturbances, adolescent medicine (including
the problematics of maturation and sexuality) and appraisal 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
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2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., funkčné miesto profesor
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, funkčné miesto profesor
doc. MUDr. Zuzana Havličeková, PhD., funkčné miesto docentka
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. Peter Bánovčin, CSc.:
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/pediatria/
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/pediatria/
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA:
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/pediatria/
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/pediatria/
doc. MUDr. Zuzana Havličeková, 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/pediatria/
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/pediatria/
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
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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
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
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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. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2019/
Vymenovanie za profesora v odbore pediatria dňa 27.3.2019.
Habilitačné konania:
doc. MUDr. Zuzana Havličeková, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2018/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pediatria s účinnosťou od 1.8.2018.
doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konanie-2022/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pediatria s účinnosťou od 1.2.2022.
doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/habilitacne-konania/habilitacne-konanie-2022/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pediatria s účinnosťou od 1.5.2022.
7. Linky na prebiehajúce konania:
Inauguračné konania:
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/
Návrh na vymenovanie za profesorku schválený VR JLF UK dňa 14.10.2021 a VR UK dňa 21.2.2022, čaká sa na
vymenovanie prezidentkou SR.
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