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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Petra Bánovčina, PhD., odborného asistenta z 

Internej kliniky - Gastroenterologickej JLF UK a UNM v Martine pracovala v zložení: 

 

Predseda:  

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - prednosta I. Internej kliniky JLF UK 

a UNM, Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - prednosta II. internej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Košice 

doc. MUDr. Jiří Dolina, PhD. - prednosta Internej gastroenterologickej kliniky LF MU a FN, 

Brno 

Oponenti:  

prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc. - prednosta Gastroenterologickej kliniky LF SZU a 

UNB, Bratislava 

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. -  V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava 

doc. MUDr. Martin Janíčko, PhD. - II. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.   prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.   prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 16. 6. 2021 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

MUDr. Petra Bánovčina, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.   

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 17. 6. 2021 za prítomnosti členov 

habilitačnej komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov. 

Prezencia členov habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej listine. 

Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad Univerzity 

Komenského k uvedenej Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Petra Bánovčina, PhD. a prečítal Stanovisko 
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habilitačnej komisie zo dňa  16. 4. 2021 so záverom, že uchádzač splnil kritériá pre 

habilitačné konanie o udelenie titulu docent na JLF UK v Martine. Predsedajúci prečítal 

hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK 

v Martine. 

 Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval uchádzača, aby 

oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. Po 

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky. MUDr. Peter 

Bánovčin, PhD. odpovedal na všetky pripomienky a otázky. Dekanka a predsedníčka VR JLF 

UK ukončila verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

uchádzača: 

MUDr. Peter Bánovčin, PhD. pôsobí na Internej klinike - Gastroenterologickej JLF 

UK a UNM nepretržite od roku 2006 doteraz, od 1. 9. 2011 na funkčnom mieste odborného 

asistenta na plný pracovný úväzok. Jeho pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení 

vybraných prednášok, seminárov a praktických cvičení z predmetov „Propedeutika 

vnútorných chorôb“ pre študentov 3. ročníka a „Vnútorné choroby“ pre študentov 4. - 5. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, študujúcich v slovenskom a anglickom 

jazyku a pre študentov 3. - 5. ročníka študijného programu zubné lekárstvo. Vedie 

predštátnicovú prax v predmete Vnútorné choroby pre študentov 6. ročníka všeobecného 

lekárska v slovenskom a anglickom programe a skúša praktickú časť štátnej skúšky v tomto 

predmete. Je členom komisie pre záverečnú štátnu skúšku v predmetoch Vnútorné choroby a 

Obhajoba diplomových prác pre internistické disciplíny v slovenskom a anglickom jazyku. 

Uchádzač bol doteraz školiteľom 17 diplomových  prác a 5 kolektívov študentov v rámci 

ŠVOČ, podieľa sa na tvorbe študijnej literatúry. Uchádzač tak preukázal 14-ročnú 

pregraduálnu pedagogickú činnosť v príslušnom odbore. 

Od promócie v roku 2006 preukázal celkovo 14-ročnú odbornú prax v odbore 

vnútorné choroby. Získal v roku 2011 vedecko-akademickú hodnosť PhD. v študijnom odbore 

vnútorné choroby obhajobou záverečnej dizertačnej práce na JLF UK v Martine,  v roku 2015 

špecializáciu v odbore gastroenterológia a v roku 2020 špecializáciu v odbore vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine. 

MUDr. Peter Bánovčin, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä 

problematike porúch motility pažeráka a gastroezofágovej refluxovej chorobe. Výsledky 

svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií, prednášok 
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a posterov na domácich a zahraničných fórach, ako aj v habilitačnej práci s názvom 

„Regulačné patomechanizmy ezofágovej a extraezofágovej refluxovej choroby“. 

V rámci grantovej činnosti uchádzač bol, resp. je zodpovedným riešiteľom projektu 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja č. 304031S579, zodpovedným riešiteľom projektu 

VEGA 1/0304/19, spoluriešiteľom 4 projektov VEGA (1/0037/11, 1/0424/12, 1/0252/14, 

1/0226/15), zodpovedným riešiteľom projektu MZ SR 2019/43-UKMT-6 a spoluriešiteľom 

projektu MZ SR 2019/44-UKMT-7. 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Peter Bánovčin, PhD. prvým autorom 1 vysokoškolských 

skrípt v  rozsahu 6 autorských hárkov. Ďalej je autorom a spoluautorom 48 pôvodných 

vedeckých prác z odboru vnútorné choroby, publikovaných formou in extenso 

v recenzovaných časopisoch a zborníkoch; prvým alebo korešpondujúcim autorom 17 

vedeckých publikácií, z toho v 8 vedeckých publikáciách uverejnených v časopisoch 

s predpísanou výškou impakt faktora ˃ 0,70 pre odbor vnútorné choroby. Celkový počet 

citačných ohlasov na publikačné výstupy uchádzača je 78, z toho 70 je registrovaných 

v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

MUDr. Peter Bánovčin, PhD. absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov 

na renomovaných pracoviskách v USA, Dánsku, Belgicku a Nemecku. Je pozývaným 

prednášateľom na zahraničných a domácich kongresoch. Za svoju vedeckú aktivitu získal 

viaceré ocenenia, ako „National Scholar Award“, udelenú na „United European 

Gastroenterology Week“ v Štokholme v roku 2011, cenu za najlepšiu kazuistiku na 

Bardejovských Hildebrandových dňoch v roku 2015, ceny za najlepší poster na „United 

European Gastroenterology Week“ v Barcelone v roku 2015 a na „Digestive Disease Week“ 

v Chicago v roku 2014 a San Diego v roku 2019. Získal aj „ESGE Fellowship Grant“ 

Európskej endoskopickej spoločnosti v roku 2019. Je členom Európskej spoločnosti pre 

neurogastroenterológiu a motilitu (ESNM), Európskej endoskopickej spoločnosti (ESGE), 

členom výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a predsedom jej pracovnej 

skupiny pre GERD a poruchy motility. Je členom redakčnej rady časopisu Gastroenterologie 

a hepatologie. 

  

MUDr. Peter Bánovčin, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby. 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho 

profilu uchádzača a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 
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odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť MUDr. Petrovi Bánovčinovi, PhD. 

vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania vnútorné choroby. 

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin   podpísaný 

 

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.    podpísaný 

 

doc. MUDr. Jiří Dolina, PhD.    podpísaný  

 

V Martine, 17. júna 2021 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


