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: zubné lekárstvo
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2018/4183:8-15A0,
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie v SJ:
Zubné lekárstvo je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá anatómiou, fyziológiou a patológiou
stomatognátneho systému. Zahrnuje aj interdisciplinárne patologické stavy iných systémov organizmu, súvisiace
s prejavmi v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti. Je zameraný na prevenciu, diagnostiku a diferenciálnou
diagnostikou získaných a vrodených ochorení, anomálií a všetkých patologických stavov v ústnej a tvárovočeľustnej oblasti ako aj tkanív a orgánov s nimi anatomicky a funkčne súvisiacimi. Úzko spolupracuje s ďalšími
lekárskymi odbormi ako je otorinolaryngológia, neurochirurgia, vnútorné lekárstvo, onkológia, detské lekárstvo,
dermatovenerológia a mnohými inými. Študijný program zubné lekárstvo tvoria tri základné pododbory:
terapeutické zubné lekárstvo, ortopedické zubné lekárstvo a dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia.
Terapeutické zubné lekárstvo sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení tvrdých zubných tkanív, zubnej drene
a podporných štruktúr v rámci konzervačného zubného lekárstva a jeho hlavných dvoch pododborov kariológie
a endodoncie. V klinických odboroch má dôležitú úlohu preventívne zubné lekárstvo. Parodontológia sa zaoberá
ochoreniami závesného systému zubov, orálna medicína lokálnymi a systémovými patologickými zmenami slizníc
ústnej dutiny. Detské zubné lekárstvo sa zameriava najmä na prevenciu a liečbu zubného kazu a jeho komplikácií
v mliečnom, zmiešanom a trvalom chrupe, zohľadňujúc anatomické a funkčné špecifiká detského veku.
Ortopedické zubné lekárstvo sa v rámci protetického zubného lekárstva venuje riešeniu chýbajúcich zubov a
rekonštrukciou mäkkých a kostných tkanív fixnými a snímateľnými náhradami. Úlohou čeľustnej ortopédie je
diagnostika a liečba nesprávneho postavenia zubov a vrodených a získaných anomálií čeľuste, sánky a tvárového
skeletu. Do dentoalveolárnej chirurgie sa zaraďujú menšie chirurgické výkony v ústnej dutine. Maxilofaciálna
chirurgia sa zaoberá diagnostikou a liečbou úrazov, vrodených a získaných ochorení ústnej, čeľustnej a tvárovej
oblasti, s priľahlými régiami a orgánmi. Najčastejšie sem patria operačné výkony súvisiace s liečbou cýst tvrdých
a mäkkých tkanív, okoločeľustných zápalov, ochorení slinných žliaz, sánkovospánkového kĺbu, nádorových
ochorení a vývinových anomálií.
obsahované vymedzenie v AJ:
Dentistry is a medically scientific field that deals with anatomy, physiology and pathology of the stomatognathic
system. It also includes interdisciplinary pathological conditions of other systems of the organism, related to
manifestations in the oral and maxillofacial area. It is focused on the prevention, diagnosis and differential
diagnosis of acquired and congenital diseases, anomalies and all pathological conditions in the oral and
maxillofacial area, as well as tissues and organs associated with them anatomically and functionally related. It
cooperates closely with other medical fields such as otorinolaryngology, neurosurgery, internal medicine,
oncology, paediatrics, dermatovenerology and many others. The study programme of dentistry consists of three
basic subdivisions: therapeutic dentistry, orthopaedic dentistry and dentoalveolar and maxillofacial surgery.
Therapeutic dentistry deals with the diagnosis and treatment of diseases of hard dental tissues, dental marrow
and support structures within the conservative dentistry and its main two branches of cariology and endodontics.
Preventive dentistry plays an important role in clinical disciplines. Periodontology deals with diseases of the
hanging system of teeth, oral medicine local and systemic pathological changes of mucous membranes of the
oral cavity. Pediatric dentistry focuses mainly on the prevention and treatment of tooth decay and its
complications in deciduous, mixed and permanent teeth, taking into account the anatomical and functional
specificities of the child's age. In the framework of orthopedic dentistry, prosthetic dentistry is dedicated to
solving missing teeth and reconstructing soft and bone tissues with fixed and removable dentures. The role of
orthodontics is to diagnose and treat the wrong position of the teeth and the congenital and acquired anomalies
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of the jaw and facial skeleton. Dentoalveolar surgery includes minor oral surgery. Maxillofacial surgery deals with
the diagnosis and treatment of injuries, congenital and acquired diseases of the oral, and maxillofacial areas,
with adjacent regions and organs. Most often these include surgical procedures related to the treatment of hard
and soft tissues cysts of head and neck area, inflammations, diseases of the salivary glands, temporomandibular
join disorders, cancers and developmental anomalies.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.);
priradenie k študijnému odboru/odborom: zubné lekárstvo
V rámci študijného odboru zubné lekárstvo má JLF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
zubné lekárstvo
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., funkčné miesto profesorka
doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, funkčné miesto docentka
doc. MUDr. Tomáš Siebert, 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. Jarmila Procházková, 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/zubne-lekarstvo/
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/zubne-lekarstvo/
doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH:
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/zubne-lekarstvo/
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/zubne-lekarstvo/
doc. MUDr. Tomáš Siebert, 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/zubne-lekarstvo/
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/zubne-lekarstvo/
3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
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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
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
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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:
Habilitačné konania:
doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD.
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2020/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo s účinnosťou od
1.8.2020.
doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD. https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2021/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo s účinnosťou od
1.12.2021.
7. Linky na prebiehajúce konania: nie

4

