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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine                                  

na vymenovanie doc. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA 

za profesora v študijnom odbore pediatria 

 

Inauguračná komisia pre vymenúvacie konanie doc. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., 

MBA, Dott.Ric., MHA v študijnom odbore pediatria pracovala v zložení: 

 

Predseda:  

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

Členovia:  

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. - Pediatrická klinika LF MU a FN, Brno 

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - Detská klinika LF UP a FN, Olomouc 

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. - primár Neonatologického oddelenia Gynekologicko-

pôrodníckej kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 

Oponenti:  

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. - prednostka Detskej kliniky LF UP a FN, Olomouc 

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc. - primárka Ústavu imunológie 2. LF UK a FN Motol, Praha 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. - prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM, 

Martin  

 Oponenti posúdili predložený materiál a na jeho podklade, ako aj na základe osobného 

poznania pedagogických a vedecko-výskumných kvalít uchádzača jednomyseľne odporučili 

vymenovanie doc. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA za profesora 

v študijnom odbore pediatria. 

 

Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky: 

 Dňa 21.6.2018 o 10.00 h odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Mgr. Miloša 

Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA na tému: „Imunopatologické stavy detského veku v 

kontexte ostatných desaťročí“ pred VR JLF UK, pred členmi inauguračnej komisie, 

oponentmi a posudzovateľmi inauguračnej prednášky.     

Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli členovia VR JLF UK: 

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.    

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.    

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.     
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prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.   

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.    

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.     

 Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej 

prednášky, ktoré  tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

a občianskych a morálnych vlastností uchádzača:       

             Inauguračná komisia komplexne zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej 

a publikačnej činnosti ako aj morálne a občianske vlastnosti uchádzača a na základe všetkých 

predložených materiálov, oponentských posudkov a posúdenia inauguračnej prednášky 

hodnotí menovaného takto: 

 

Odborná činnosť:  

 Doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA ukončil v roku 2004 

vysokoškolské štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a získal titul MUDr., 

odbor všeobecné lekárstvo. Od 07/2004 pracoval ako sekundárny lekár a externý doktorand 

na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. V roku 2007 mu bola na základe 

úspešnej obhajoby dizertačnej práce na tému „Klinická charakteristika potravinových 

epikutánnych atopy patch testov v detskom veku“ udelená vedecko-akademická hodnosť 

„philosophie doctor“ v študijnom odbore pediatria. Následne v roku 2009 úspešne obhájil 

doktorát aj na Universitá degli studi di Roma “La Sapienza“ v odbore pediatrické vedy a bol 

mu udelený titul Dott.ric. (rovnocenný titulu PhD.). V roku 2011 získal titul docent na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v odbore pediatria obhájením habilitačnej práce „Vybrané 

alergické ochorenia detského veku“. Vo funkcii docenta pracuje na Klinike detí a dorastu JLF 

UK a UN v Martine od roku 2012 až doteraz. V roku 2009 získal špecializáciu v odbore 

pediatria (SZU v Bratislave), v roku 2014 v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia 

(JLF UK Martin), v 2010 v odbore klinická imunológia a alergológia (IPVZ, Praha). 

Uchádzač absolvoval aj ďalšie vzdelávanie a získal titul Mgr. v administrácii vo verejnom 

zdravotníctve, MBA (Master of Business Administration – Commercial Law) a MHA (Master 

of Health Administration). Od roku 2014 je garantom Ambulancie klinickej imunológie na 

Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN a v roku 2017 sa stal primárom Oddelenia 

klinickej imunológie a alergológie UN Martin.   
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Pedagogická činnosť: 

V pregraduálnej pedagogickej činnosti doc. Jeseňák vykonáva na Klinike detí 

a dorastu JLF UK v Martine komplexnú pedagogickú prax formou prednášok, vedením 

seminárov a praktických cvičení v študijných programoch: všeobecné lekárstvo – predmet 

Pediatrická propedeutika, Pediatria 1, 2 a 3, Klinická imunológia a Vakcinológia – a to v SJ a 

AJ; predmet Pediatria v študijnom programe zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a pôrodná 

asistencia. Je členom komisie štátnych skúšok v SJ a AJ z predmetu Pediatria a členom 

komisie štátnych skúšok doktorandského štúdia v študijnom programe Pediatria, ktorého je aj 

spolugarantom. Je školiteľom a oponentom diplomových prác v SJ a AJ (cez 40 prác) a  vedie 

študentov aj v rámci ŠVOČ (celkovo 4). Zároveň je školiteľom doktorandského štúdia 

v odbore Pediatria. Uchádzač celkovo preukázal 13-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť 

v pregraduálnej medicínskej výučbe.  

Vedecká a publikačná činnosť: 

Doc. Jeseňák je 1. autorom a spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc a autorom 

a spoluautorom 2 skrípt v požadovanom rozsahu. Doposiaľ je autorom a spoluautorom 159 

pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch 

a zborníkoch, pričom 38 prác je kategórie A (práce s IF >0,5). Celkovo je prvým alebo 

korešpondujúcim autorom v 85 prácach, z čoho je 17 prác kategórie A. Celkovo bolo 35 prác 

publikovaných v časopisoch s IF>0,70 (výška IF určená pre odbor pediatria). Navyše je 

autorom alebo spoluautorom 13 vedeckých monografií, z ktorých väčšina bola vydaná 

v zahraničných vydavateľstvách. Uchádzač preukázal 648 citácií jeho publikačných výstupov, 

z toho je 368 registrovaných v citačných indexoch. 

Uchádzač bol zodpovedným riešiteľom a zástupcom zodpovedného riešiteľa 2 

projektov VEGA (1/0252/14 a 1/0071/11) a spoluriešiteľom 2 projektov MZ SR (2007/47-

UK-12 a 2007/50-UK-14). Participoval na riešení 5 projektov ŠF EÚ. 

Ocenenia vedeckej aktivity: Cena EAACI za najlepší poster (Varšava, 2009; 

Barcelona, 2015), Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za prácu v karentovanom 

časopise alebo za monografiu (2009, 2012, 2014, 2016), Cena Slovenskej imunologickej 

spoločnosti za prácu v zahraničnom karentovanom časopise (2014), Cena Slovenskej 

spoločnosti infektológov za knižnú publikáciu (2014), cena J. Lišky ČSAKI za najlepšiu 

knižnú publikáciu (2015), cena Neonatologickej sekcie SPS za knižnú publikáciu (2016), 

prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (2014, 2016) a Guothova cena 

Slovenskej lekárskej spoločnosti za významný prínos k rozvoji slovenskej medicíny 

a medicínskeho vzdelávania (2016).  
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Doc. Jeseňák úspešne ukončil výchovu 4 doktorandov v odbore pediatria, pričom 

v súčasnosti školí 5 doktorandov, z ktorých sú 3 po absolvovaní dizertačnej skúšky.  

 

Záver: 

 

 Inauguračná komisia na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky, na základe 

posudkov odborného materiálu, na základe zhodnotenia pedagogickej, vedeckej, publikačnej, 

odbornej práce a morálnych vlastností dospela k presvedčeniu, že Doc. MUDr. Mgr. Miloš 

Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA výsledkami svojej pedagogickej, vedeckej, publikačnej 

a odbornej práce, ako aj morálnymi a charakterovými vlastnosťami spĺňa všetky kritériá 

stanovené Vedeckou radou JLF UK v Martine na vymenovanie za profesora. 

 

Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA 

za profesora v študijnom odbore pediatria. 

 

 

Inauguračná komisia: 

 

Predseda:  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  podpísaný 

 

Členovia:  prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.           podpísaná      

 prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.    podpísaný 

  prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.  podpísaný 

 

 

V Martine, 21.6.2018 

 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


