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Inauguračný spis obsahuje všetky potrebné náležitosti. Okrem žiadosti o vymenovanie za 

profesora je súčasťou spisu súhlas so spracovaním osobných údajov, profesijný životopis uchádzača, 

overené kópie diplomov o úspešnom ukončení štúdia na JLF UK v Martine,  získanie vedecko-

akademickej hodnosti doktora filozofie PhD, získaní vedecko pedagogického titul docent v odbore 

pediatria na JLF UK  o špecializácii v špecializačnom odbore pediatria, ako aj o získaní ďalších 

špecializácií.   

Ďalšiu časť inauguračného spisu tvorí v požadovanej forme prehľad pedagogickej činnosti, 

ďalej zoznam publikačnej činnosti a štatistika publikačnej činnosti a ohlasov, zoznam 5 

najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo učebníc a učebných textov, informácia 

o vedeckej škole, zoznam študijných, pracovných a prednáškových pobytov, zoznam vedeckých 

projektov, zoznam ocenení pedagogickej a vedeckej činnosti a zoznam členstiev v redakčných radách, 

v odborných resp. vedeckých 

 



Vzdelanie a dosiahnuté kvalifikačné predpoklady: 

 

Súčasťou inauguračného spisu doc. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD. je prehľad 

dosiahnutého vzdelania. Po ukončení vysokoškolského štúdia v odbore všeobecné lekárstvo 

na JLF UK pokračoval v externej forme doktorandského štúdia na rovnakej inštitúcii 

s úspešným obhájením PhD v odbore pediatria. Významným faktom v priebehu jeho 

vzdelania je aj doktorandské štúdium na prestížnej európskej univerzite – La Sapienza 

v Ríme, kde doc. Jeseňák úspešne obhájil druhý titul PhD. v odbore pediatrické vedy. 

Z hľadiska jeho práce a ďalšieho rastu je naďalej dôležitá spolupráca s touto inštitúciou. 

Nemenej významné je získanie viacerých titulov z manažérskych odborov, a to na Slovensku 

ako aj v zahraničí. Súčasťou vzdelania je aj získanie špecializácie v štyroch medicínskych 

odboroch (pediatria, klinická imunológia a alergológia, zdravotnícky manažment 

a financovanie a pediatrická pneumológia a ftizeológia). Predložené dokumenty jednoznačne 

dokladujú  jeho široký vedomostný záber a dávajú predpoklady pre úspešné inauguračné 

konanie.  

 

Pedagogická činnosť: 

 

Doc. Jeseňák sa aktívne podieľa na výučbe v rámci pregraduálneho ako aj 

postgraduálneho vzdelávania, pričom je garantom špecializačného štúdia v odbore klinická 

imunológia a alergológia. Na JLF UK aktívne vyučuje a vedie semináre, prednášky ako aj 

praktickú výučbu predmetov pediatrická propedeutika i pediatria a povinne voliteľných 

predmetov (napr. klinická imunológia). Obzvlášť významným je vedenie vlastných študentov 

III. stupňa štúdia - doktorandov a rozvíjanie aktívnej vedecko-výskumnej činnosti v pediatrii 

a klinickej imunológii. Do dnešného dňa štyria  jeho študenti úspešne obhájili svoje 

dizertačné práce.  Dosiahnuté výsledky jednoznačne dokumentujú, že doc. Jeseňák je 

uznávaným a obľúbeným pedagógom študentov pre- i postgraduálneho štúdia.   

 

Vedecko-výskumná činnosť: 

 

Doc. Jeseňák pôsobil ako hlavný riešiteľ či spoluriešiteľ viacerých grantových 

projektov, a to národných ako aj v rámci Európskych štrukturálnych fondov.  Jeho publikačná 



i prednášková aktivita sú mimoriadne a dokonale dokladujú vedeckú činnosť i zameranie 

menovaného. Je pozývaným a obľúbeným prednášateľom na mnohých domácich 

i zahraničných konferenciách. Jeho výskumné zameranie je rozvíjané aj jeho PhD študentmi, 

pričom dominantným objektom všetkých projektov je problematika pediatrickej imunológie 

a alergológie. Rozvíjanie vlastnej vedeckej školy s budovanie vedecko-výskumného tímu 

považujem za obzvlášť významné. Viaceré výsledky vedecko-výskumnej činnosti doc. 

Jeseňáka sú prioritné a boli ocenené cenami odborných spoločností či vedeckými výbormi 

domácich ako aj zahraničných vedecko-odborných konferencií.  

 

Publikačná činnosť: 

 

Súčasťou inauguračného spisu je aj podrobný zoznam početných publikácií, pričom 

ide o veľký počet vedeckých prác in extenso, z ktorých mnohé boli publikované v časopisoch 

evidovaných v databáze CC či majú impakt faktor. Súčasťou publikačnej činnosti sú aj 

monografie, a to domáce ako i viaceré vydané v prestížnych zahraničných vydavateľstvách. 

Veľký počet citácií indexovaných v medzinárodných citačných databázach jednoznačne 

dokumentujú význam a ohlas výsledkov vedeckej práce doc. Jeseňáka. Nemenej dôležité sú 

viaceré publikácie určené ako učebné texty pre pre- ako aj postgraduálneho vzdelávanie. 

Súhrn publikačnej činnosti jednoznačne významne prekračuje všetky požadované limity a 

dokumentuje plné predpoklady pre úspešné inauguračné konanie doc. Jeseňáka.  

 

Záver:  

Doc. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD poznám osobne od jeho začiatkov práce na Klinike detí 

a dorastu JLF UK a UN Martin. So záujmom a zčasti aj obdivom sledujem jeho rýchly profesionálny 

ako i osobnostný rast. Považujem ho za zrelú mienkotvornu osobnosť slovenskej pediatrie.  

Je výborným lekárom, obľúbeným pedagógom, významným vedcom a predovšetkym 

človekom s mimoriadne ľudským prístupom. Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD podľa môjho názoru 

spĺňa a významne prekračuje všetky požadované kritériá na vymenovanie za profesora v odbore 

pediatria na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave a jeho inauguráciu Vedeckej 

rade JLF UK v Martine plne odporúčam a podporujem.  

V Martine, 15. mája 2018     prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 


