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: vnútorné choroby
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2015-18766-15A0,
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie v SJ: Vnútorné choroby sa zaoberajú problematikou vnútorných chorôb, vrátane ich
epidemiológie, etiopatogenézy, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie.
Vnútorné choroby zahŕňajú poznatky z odboru vnútorné lekárstvo a jeho ďalších odborov ako sú kardiológia,
angiológia, pneumológia a ftizeológia, gastroenterológia a hepatológia, nefrológia, endokrinológia, diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfuziológia, reumatológia, infekčné choroby, klinická
imunológia a alergológia, klinická onkológia, geriatria, pracovné lekárstvo a pod.
obsahované vymedzenie v AJ: Internal Medicine is interested in problems of internal diseases, including
epidemiology, etiopathogenesis, clinical features, diagnostics, differential diagnostics, treatment and
prevention. Internal Medicine includes knowledge in Internal Medicine and its branches such as Cardiology,
Angiology, Pneumology and Phtiseology, Gastroenterology and Hepatology, Nephrology, Endocrinology,
Diabetology, Haematology and Transfusiology, Rheumatology, Infectious Diseases, Clinical Immunology and
Allergology, Clinical Oncology, Gerontology, Occupational Medicine etc.
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. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, funkčné miesto profesor
prof. MUDr. Peter Galajda, PhD., funkčné miesto profesor
prof. MUDr. Ján Staško, PhD., funkčné miesto profesor
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/
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Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin:
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/vnutorne-choroby/
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/vnutorne-choroby/
prof. MUDr. Peter Galajda, 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/vnutorne-choroby/
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/vnutorne-choroby/
prof. MUDr. Ján Staško, 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/vnutorne-choroby/
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/vnutorne-choroby/
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
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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
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. Ján Staško, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2016/
Vymenovanie za profesora v odbore vnútorné choroby dňa 16.5.2016.
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prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2022/
Vymenovanie za profesora v odbore vnútorné choroby dňa 18.1.2022.
Habilitačné konania:
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2017/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od
1.5.2017.
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2019/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od
31.1.2019.
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2019/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od
1.7.2019.
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2019/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od
1.11.2019.
doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2021/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od
1.8.2021.
doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2021/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od
1.8.2021.
7. Linky na prebiehajúce konania:
Inauguračné konania:
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
konania/
Konanie začaté 21.4.2022.

https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
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