Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD., odborného asistenta z Ústavu
súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine v študijnom odbore 7.1.21
patologická anatómia a súdne lekárstvo pracovala v zložení:

Predseda:
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM,
Martin
Členovia:
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskeho práva
LF UP, Olomouc, ČR
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., Ústav súdneho lekárstva 2. LF UK, Praha, ČR

Oponenti:
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF MU, Brno, ČR
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF UK a FN,
Hradec Králové, ČR
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prednosta Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM, Martin
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof.

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 14.10.2015 za prítomnosti habilitačnej komisie a
posudzovateľov habilitačnej prednášky.
Prezencia členov habilitačnej komisie je overená podpismi na prezenčnej listine
a posudzovateľov habilitačnej prednášky na príslušnom doklade o hodnotení habilitačnej
prednášky.
Posudzovatelia habilitačnej prednášky MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD., vypracovali
hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 15.10.2015 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 MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského k uvedenej Vyhláške.
Predseda habilitačnej komisie uviedol, že boli splnené všetky požiadavky pre začatie
obhajoby, oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou charakteristikou
MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD., a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 10.4.2015 so
záverom, že predkladateľ 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.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a vyzvala
predkladateľa, aby oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej
práce. Po prezentácii habilitačnej práce MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD., prečítali oponentské
posudky oponenti habilitačnej práce. Predkladateľ zodpovedal na všetky pripomienky a otázky.
Dekan a predseda VR JLF UK ukončil verejnú časť obhajoby habilitačnej práce.
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti predkladateľa:
MUDr. Jozef Krajčovič, PhD., pôsobil a pôsobí vo funkcii učiteľa a zástupcu prednostu
Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine pre pedagogiku od r.
1993 nepretržite doteraz. Jeho pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení seminárov a
praktických cvičení z predmetu Súdne lekárstvo a medicínske právo pre študentov 5. ročníka
študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, rovnako aj vo vedení
vybraných prednášok. Okrem toho je zodpovedným učiteľom výučby predmetov „Právne aspekty
v ošetrovateľstve“ a „Právne aspekty v pôrodnej asistencii“ v študijných programoch
„Ošetrovateľstvo“ a „Pôrodná asistencia“ na JLF UK v Martine. Je školiteľom, resp. vedúcim
učiteľom diplomových, doktorandských a špecializačných atestačných prác a podieľa sa na tvorbe
študijnej literatúry v Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz. Celkovo preukázal 22ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť v pregraduálnej medicínskej výučbe.
Skúsenosti zo začiatkov jeho profesionálneho kurikula v pozícii lekára-hygienika a neskôr
lekára patológa zúročil po prechode na prácu v odbore súdne lekárstvo. Na pôde JLF UK v Martine
získal v roku 1999 obhajobou záverečnej dizertačnej práce vedecko-akademickú hodnosť PhD.
v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ďalej Dr. Krajčovič získal v roku
1985 špecializáciu I. stupňa v odbore patológia a v roku 1990 špecializáciu v odbore súdne
lekárstvo na bývalom IVZ v Bratislave.
Od promócie, resp. od nástupu na miesto patológa doteraz preukázal 30-ročnú odbornú prax
v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.
V rámci grantovej činnosti bol spoluriešiteľom grantového projektu VEGA MŠVVaŠ SR
č.1/0050/11. Vo svojej odbornej a vedeckej profilácii sa zameriava dlhodobo a kontinuálne na
spektrum forenzných aspektov samovraždnosti, na súdnolekársku traumatológiu, na medicínsko
právnu problematiku všeobecne a na otázky forenznej neonatológie a toxikológie. Výsledky svojej
doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií, prednášok a posterov na
domácich a zahraničných fórach ako aj v habilitačnej práci s názvom „Hodnotenie vybraných
rizikových faktorov samovražednosti zo súdnolekárskeho hľadiska“.
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Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií publikačných
výstupov je MUDr. Jozef Krajčovič, PhD., autorom jedným skrípt a spoluautorom ďalších skrípt a
jednej VŠ učebnice, ďalej spoluautorom dvoch monografií publikovaných v domácich
nakladateľstvách, autorom a spoluautorom celkove 35 pôvodných vedeckých prác publikovaných
formou in extenso v recenzovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch, pričom v 11
z vyššie uvedených vedeckých publikácií je prvým autorom. 6 z uvedených vedeckých prác bolo
publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch, v troch z nich je 1. autorom. Ďalej
Dr. Krajčovič preukázal celkove 41 citácií jeho publikačných výstupov, z toho 22 je registrovaných
v citačných indexoch ISI a SCOPUS.
Podľa platných kritérií JLF UK v Martine MUDr. Jozef Krajčovič, PhD., spĺňa kritériá pre
habilitačné konanie o udelenie titulu docent v študijnom odbore patologická anatómia a súdne
lekárstvo.
Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého a odborného profilu
predkladateľa a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Jozefovi Krajčovičovi, PhD.,
vedecko-pedagogický titul
docent
v študijnom odbore 7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Habilitačná komisia:
Predseda:

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

podpísaný

Členovia:

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

podpísaný

doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.

podpísaný

V Martine, 15.10.2015

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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