
Habilitačná komisia FaF UK      
pre vymenovanie PharmDr. Mareka Máťuša, PhD. 
za docenta v študijnom odbore  farmakológia 
 
 

Návrh stanoviska habilitačnej komisie pre VR FaF UK 
 

Zasadnutie habilitačnej komisie pre  vymenovanie PharmDr. Mareka Máťuša, PhD. 
za docenta v študijnom odbore  farmakológia sa konalo dňa 29.11. 2019  na Farmaceutickej fakulte 
UK v Bratislave. Stanovisko je vypracované v zmysle §1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.  z.,  ako 
aj čl. 20 ods. 1 Vnútorného predpisu č.7/2014 – Úplne znenie vnútorného predpisu č.16/2013 Zásady 
habilitačného konania o udelení titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK 
v Bratislave v znení dodatku č. 1  a dodatku č. 2  k vnútornému predpisu UK č. 16/2013. 
  
a/ Zloženie habilitačnej komisie: 
 
Predseda: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – Farmaceutická fakulta UK Bratislava 
 
Členovia:  prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. –  Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV 
                                                                                         Bratislava 
                   prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. – Farmakologický ústav LF UPJŠ Košice 
  
Komisia bola vymenovaná so súhlasom VR FaF UK dňa 29. 10. 2019 v zmysle § 1 ods. 8 vyhlášky 
MŠVVaŠ R č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor. 
Na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2019  členovia habilitačnej komisie  prerokovali a schválili 
návrh stanoviska pre VR FaF UK:  
 
„Komisia odporúča pokračovať v habilitačnom konaní v zmysle žiadosti uchádzača PharmDr. 
Mareka Máťuša, PhD. o vymenovanie za docenta v odbore  farmakológia. 
 
Členovia komisie rokovali v zmysle: 

 
a) citovanej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. 
b) vnútorného predpisu č. 7/2014 – Úplne znenie vnútorného predpisu č.16/2013 Zásady  
habilitačného konania o udelení titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK 
v Bratislave v znení dodatku č. 1  a dodatku č. 2  k vnútornému predpisu UK č. 16/2013. 
c) kritérií pre habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov na Farmaceutickej fakulte UK v 
Bratislave z r. 2014 
 
Žiadosť prerokovali a vyjadrili sa k nasledujúcim bodom: 
 
1.  Zoznam podkladov, na základe ktorých členovia komisie vypracovali svoj  návrh: 

a)  Žiadosť o začatie habilitačného konania 
b)  Profesijný životopis uchádzača 
c) Kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa – získanie    

akademického titulu v študijnom odbore Farmácia – Mgr. 



d) Kópia dokladu o získaní  vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa – získanie vedecko-
akademickej hodnosti v študijnom odbore Farmakológia – PhD. 

e) Kópia dokladu o priznaní vedecko-kvalifikačného stupňa  IIa samostatný vedecký  
    pracovník 
f) Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej práci 
g) Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ich ohlasov    
    podľa požiadaviek UK 
h) Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov uchádzača 
i)  Osobná charakteristika uchádzača 
j) Súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých      
   a odborných prác s uvedením ich ohlasov 
 

2. Vyjadrenie členov habilitačnej komisie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov so 
zvláštnym zreteľom na posúdenie správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií, ohlasov prác 
a činností uvedených uchádzačom v zoznamoch podľa článku 1., ods. 2., písm. d), f), h), Zásad UK: 
 
Členovia komisie jednomyseľne potvrdzujú pravdivosť údajov uvedených v podkladoch k žiadosti 
týkajúcich sa najmä pedagogickej činnosti (písm. d) Zásad),  prehľad publikovaných prác  (písm. f)  
Zásad), prehľad preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť (písm. h)  Zásad. Členovia komisie 
konštatujú, že prehľad publikačnej a citačnej aktivity je výstupom publikačnej činnosti predložený 
a spracovaný Ústrednou knižnicou FaF UK  a prešiel vnútornou kontrolou poverenej pracovníčky AK 
UK a všetky práce sú doložené kópiami separátnych výtlačkov. 
 
3. Analýza naplnenia kritérií FaF UK, schválených VR UK podľa článku 1, ods. 2, písm. d), f), g) a h) 
Zásad UK:  
 
Členovia komisie konštatujú nasledovné plnenie kritérií: 
 
3.1. Rozsah a obsah vyučovacej činnosti uchádzača: 
       PharmDr. Marek Máťuš, PhD. má získaný kvalifikačný stupeň II a. Aktuálne pôsobí v zaradení VŠ 
učiteľ a pedagogicky pôsobí na FaF UK od  r. 2009. Zúčastňuje sa všetkých foriem výučby 
(v slovenskom a anglickom jazyku), t. j. cvičení, seminárov a prednášok v predmetoch, ktoré 
zabezpečuje Katedra farmakológie a  toxikológie, ktorá je jeho domovským pracoviskom. Väčšina 
jeho pedagogickej práce je aktuálne sústredená do povinného predmetu farmakológia a toxikológia 
a povinne voliteľných predmetov toxikológia xenobiotík a veterinárna farmakológia. Všetko sú to 
predmety vyučované v rámci akreditovaného študijného programu farmácia. Z jeho profesijného 
životopisu vyplýva aj dlhodobé pedagogické pôsobenie v zahraničí – na Lekárskej fakulte Univerzity 
v nemeckom Münsteri, kde v rokoch 2003-2009 vyučoval ako odborný pracovník Inštitútu 
farmakológie a toxikológie predmet farmakológia v rámci študijného odboru medicína. 
Počas pôsobenia na súčasnom pracovisku viedol v rokoch 2009-2019 študentské záverečné práce, 
vykazuje školenie 7 bakalárskych prác a 33 diplomových prác V súčasnosti je školiteľom 3 
doktorandov, z nich jeden je v záverečnej fáze revízie dizertačnej práce. 
Zároveň Dr. Máťuš ako autor učebného textu (Farmakológia: Študijné otázky. I. časť, kategória BCI) 
preukazuje plnenie požiadavky na autorstvo pedagogickej publikácie.  
 
Záver:  Komisia konštatuje plnenie pedagogických kritérií podľa požiadaviek platnej legislatívy 

v plnom rozsahu. 



 
3.2. Plnenie bibliometrických ukazovateľov výskumných činností: 
 
                                                                                     požiadavky kritérií FaF UK                  skutočnosť 
       a) Pôvodné publikácie v časopisoch: 
           spolu                                                                                                       20                      21 
           v časopisoch uvádzaných v CC                                                              5                      14 
       b) Autorstvo alebo spoluatorstvo VŠ učebnice alebo skrípt               1                         1 
       c) Citovanosť: 
           Spolu citácií                                                                                              15                   263 
         
         e) Vedecká škola 
             Ukončení doktorandi                                 k habilitácii sa nepreukazuje 
         f)  Grantové projekty – zodpovedný riešiteľ : VEGA 1/0923/12 
           spoluriešiteľ projektu VEGA V-15-025-00 a VEGA 1/0271/16 
 
Všetky výtlačky uvádzaných publikácií sú súčasťou spisu a zodpovedajú záznamom v Zozname 
publikačnej činnosti. 
 
Záver: Komisia konštatuje plnenie bibliometrických ukazovateľov výskumnej činnosti 

v požadovanom rozsahu. 
 
 
4. Záver o plnení kritérií FaF  UK: 
 
Habilitačná komisia konštatuje, že žiadosť PharmDr. Mareka Máťuša, PhD. obsahuje všetky platnou 
legislatívou požadované náležitosti, uchádzač spĺňa všetky kritériá FaF UK požadované pre 
habilitáciu za docenta. 
 
5. Záver pre VR  FaF  UK: 
 
Habilitačná komisia konštatuje, že žiadosť uchádzača PharmDr. Mareka Máťuša, PhD. 
o habilitáciu za docenta v odbore farmakológia spĺňa všetky požadované kritériá a jednomyseľne 
odporúča VR  FaF  UK, aby vyjadrila súhlas s pokračovaním v uvedenom habilitačnom  konaní.     
 
 
V Bratislave,    29. novembra 2019 
 
 Predseda: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH    .........................................         
 
    
   Členovia: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.    .......................................... 
 
 
                    prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.                 ........................................... 


