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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Lucie Časnocha Lúčanovej, PhD., lekárky 

Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM v Martine v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania pediatria pracovala v zložení: 

 
Predseda:  

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. - prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. - Pediatrická klinika LF MU a FN, Brno 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. - Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice 

Oponenti:  

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA - Klinika detí a dorastu 3. LF UK a FNKV, Praha  

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. - Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin 

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. – prednostka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice   

 

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

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.  

 
Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 9. 3. 2022 za prítomnosti habilitačnej komisie 

a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky MUDr. Lucie 

Časnocha Lúčanovej, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.   

 
Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 10. 3. 2022 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. Lucie Časnocha Lúčanovej, PhD. a prečítal 
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Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 10. 1. 2022 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá 

pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentky 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 uchádzačku, aby 

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

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky.                                  

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. odpovedala 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 uchádzačky: 

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. vykonávala pedagogickú činnosť na 

Neonatologickej klinike  JLF UK a UNM v Martine  od r. 2006. Od akademického roku 

2017/2018  vykonáva pedagogickú činnosť  ako externá vyučujúca  kontinuálne.  

Uchádzačka vyučuje  v predmetoch  Pediatria 1, Pediatria  2,  Pediatria 3, Pediatrická 

propedeutika, Neonatológia a Neonatologická propedeutika poslucháčov študijného 

programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Náplňou jej pedagogickej 

práce sú prednášky, semináre a praktické cvičenia. Bola školiteľkou 9 prác a oponentkou 11 

diplomových prác  poslucháčov všeobecného lekárstva v jazyku slovenskom a anglickom.  

Opakovane viedla krúžky študentov JLF UK v rámci ŠVOČ. Je členkou skúšobnej komisie 

štátnych skúšok z predmetu Pediatria v študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku 

slovenskom aj anglickom.  Podieľala sa na tvorbe študijnej literatúry. Uchádzačka je členkou 

komisie pre štátne skúšky v doktorandskom študijnom programe pediatria a normálna a 

patologická fyziológia. V rámci postgraduálneho vzdelávania sa podieľa ako lektorka praktickej 

výučby na výučbe v špecializačných študijných programoch pediatria, intenzívna 

ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii aj ako lektorka a členka skúšobnej komisie 

v špecializačnom študijnom programe  neonatológia. Celkovo tak preukázala komplexnú                  

11-ročnú pedagogickú činnosť v príslušnom odbore. 

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. získala v roku 2008 vedecko-akademickú 

hodnosť PhD. v študijnom odbore pediatria obhajobou záverečnej dizertačnej práce na JLF UK 

v Martine. Od promócie v roku 2006 preukázala celkovo 15-ročnú odbornú prax v odbore 
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habilitačného konania t.j. pediatria. V roku 2014  získala  na JLF UK v Martine špecializáciu v 

odbore pediatria  a následne v r. 2017 v odbore neonatológia na JLF UK v Martine.  

Uchádzačka sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä problematike 

neinvazívneho monitorovania novorodeneckej hyperbilirubinémie. Zaoberá sa aj 

problematikou profylaxie včasných infekcií novorodencov a genetickej heterogenity 

retinopatie nedonosených novorodencov. Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej 

práce prezentovala vo forme publikácií, prednášok a posterov na domácich a zahraničných 

fórach, ako aj v habilitačnej práci s názvom „Transkutánna bilirubínometria v neonatológii“. 

Podľa potvrdenia účasti na riešení výskumných grantov uchádzačka je a bola 

spoluriešiteľkou 6-tich  projektov VEGA MŠVVaŠ SR  č. 1/4249/07, 1/0042/08, 1/0073/09, 

1/0315/12, 1/0100/15, 1/0199/19.  

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov uchádzačka je  autorkou a spoluautorkou 23 pôvodných vedeckých 

prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, z uvedeného 

počtu je prvou autorkou alebo korešpondujúcou autorkou 13 vedeckých publikácií, z toho v 3 

vedeckých prácach uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃ 0,70 určeným pre 

odbor pediatria. Uchádzačka je autorkou vysokoškolskej učebnice Infekcie novorodencov 

v rozsahu 6 AH, zároveň je prvou autorkou zahraničnej monografie Transcutaneous 

bilirubinometry in neonates: noninvasive measurement of bilirubin concentration in 

jaundiced newborn infants - accuracy and usefulness. 

 Uchádzačka preukázala celkovo 98 citácií jej publikačných výstupov, z toho 68 

registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. získala Cenu Slovenskej pediatrickej spoločnosti 

za najlepšiu knižnú publikáciu v pediatrii za r. 2011, Cenu za najlepšiu publikáciu Slovenskej 

pediatrickej spoločnosti za r. 2014, opakovane získala Cenu Neonatologickej sekcie Slovenskej 

pediatrickej spoločnosti za najlepšiu vedeckú publikáciu v neonatológii (r. 2008, 2014, 2016). 

V roku 2020 jej Karger Publishers udelili Cenu mladých vedcov (Karger early career researcher 

travel award) a zúčastnila sa medzinárodného sympózia IX. Recent advances in neonatal 

medicine vo Wuerzburgu v Nemecku. Za svoje vedecké práce dva razy získala Prémiu 

Literárneho fondu v Bratislave (r. 2004, 2006). Počas pregraduálneho štúdia získala 

Akademickú pochvalu rektora Univerzity Komenského v roku 2004 aj 2006.  
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MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie 

titulu docentky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria. 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho 

profilu uchádzačky a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť MUDr. Lucii Časnocha Lúčanovej, PhD. 

vedecko-pedagogický titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania pediatria. 

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.     podpísaný 

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.    podpísaný 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.               podpísaný  

 

V Martine, 10. marca 2022 

 
Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


