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: Lekárska fakulta
Sídlo fakulty: Dekanát Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
Názov odboru habilitačného a inauguračného Konania: Ortopédia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
Text rozhodnutia:

2019/11076:13-A1110
Priznanie bez časového obmedzenia

Obsahované vymedzenie:
Ortopédia je základný medicínsky odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, vzdelávaním,
posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva. Poskytuje preventívnu, diagnostickú,
liečebnú, posudkovú, znaleckú a poradenskú starostlivosť o pohybové ústrojenstvo vo všetkých vekových
kategóriách. Odbor sa zameriava aj na výskum v oblastiach ortopédie, detskej ortopédie, spondylochirurgie,
onkoortopédie a ortopedickej protetiky, zároveň aj v oblastiach reumatológie a traumatológie pohybového
aparátu.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)
Priradenie k študijnému odboru/odborom: Všeobecné lekárstvo
V rámci študijného odboru všeobecné lekárstvo má Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
1. Anatómia, histológia a embryológia
2. Dermatovenerológia
3. Gynekológia a pôrodníctvo
4. Hygiena
5. Chirurgia
6. Klinická farmakológia
7. Lekárska biológia a klinická genetika
8. Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
9. Lekárska mikrobiológia a imunológia
10. Lekárske neurovedy
11. Neurológia
12. Normálna a patologická fyziológia
13. Oftalmológia
14. Onkológia
15. Ortopédia
16. Otorinolaryngológia
17. Patologická anatómia a súdne lekárstvo
18. Pediatria
19. Psychiatria
20. Röntgenológia a rádiológia
21. Urológia
22. Vnútorné choroby
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.
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doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD.
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada Univerzity Komenského: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada Lekárskej fakulty UK: https://www.fmed.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
Odkazy na vedecko-umelecké a pedagogické charakteristiky ako aj na výstupy tvorivej činnosti:
www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ortopedia/prof-mudr-milan-kokavec-phd/
www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ortopedia/doc-mudr-boris-steno-phd/
www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/ortopedia/doc-mudr-radoslav-zamborsky-phd/
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
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/LF_UK_HIK_schvalene.pdf
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
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Lekárskej fakulte UK
platné od 5. 12. 2016 do 31. 8. 2022:
www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka_rada_LF_UK/KritDocProf__LFUK_5.12.2016.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
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/LF_UK_HIK_schvalene.pdf
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
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Lekárskej fakulte UK
platné od 5. 12. 2019 do 31.8.2022:
www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka_rada_LF_UK/KritDocProf__LFUK_5.12.2016.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
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
Habilitačné konania:
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MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH, https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ortopédia; Účinnosť od 01.07.2021
7. Linky na prebiehajúce konania
Inauguračné konania:
Habilitačné konania:
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