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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine  

na vymenovanie doc. MUDr. Kataríny Maťašovej, PhD. za profesorku  

v  odbore  habilitačného konania a inauguračného konania pediatria 

 

Inauguračná komisia pre inauguračné konanie doc. MUDr. Kataríny Maťašovej, PhD. 

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, 

predseda 

Členovia:  

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

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - Dětská klinika LF UP a FNOL, Olomouc 

prof. MUDr. Zbyňek Straňák, CSc., MBA – ÚPMD, Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a 

FNKV, Praha 

Oponenti:   

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

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA - Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin   

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. – Novorozenecké oddělení Gynekologicko-porodnické 

kliniky 1. LF UK a VFN,  Praha 

 

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

pedagogických a vedecko-výskumných kvalít uchádzačky jednomyseľne odporučili 

vymenovanie doc. MUDr. Kataríny Maťašovej, PhD. za profesorku v odbore pediatria.  

 

Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky: 

 

Dňa 14. 10. 2021 o 11.30 h odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Kataríny 

Maťašovej, PhD. na tému: „Neonatológia – od klinickej fyziológie k moderným perspektívam“ 

pred VR JLF UK, pred členmi inauguračnej komisie, oponentmi a posudzovateľmi 

inauguračnej prednášky.   
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Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli menovaní členovia VR JLF UK: 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

   

Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej 

prednášky, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

uchádzačky: 

 

      Inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej 

činnosti a na základe všetkých predložených materiálov, oponentských posudkov a odborného 

posúdenia inauguračnej prednášky hodnotí menovanú takto: 

 

Odborná činnosť: 

 

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. pracuje od r. 1991 na Neonatologickej klinike 

JLF UK a UNM Martin (predtým Novorodenecké oddelenie), najprv ako sekundárna lekárka 

a od r. 2009 ako zástupkyňa prednostu kliniky. V roku 2008  získala vedecko-akademickú 

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

a následne v roku 2014 získala vedecko-pedagogický titul docentka v odbore pediatria 

obhajobou habilitačnej práce na JLF UK v Martine. Od promócie v roku 1991 preukázala 

celkovo 30-ročnú odbornú prax v odbore pediatria, zahŕňajúcu prax v špecializačnom odbore 

pediatria a neonatológia. Ako podmienku pre klinický odbor inaugurácie absolvovala v 1994 

atestáciu v odbore pediatria I. stupňa a v roku 1999 atestáciu v špecializačnom odbore 

neonatológia na SZU v Bratislave. V rokoch 2005 - 2007 absolvovala European courses in 

neonatology UEMS. Na JLF UK v Martine v roku 2015 vykonala skúšku v odbore zdravotnícky 

manažment a financovanie.  

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. je  druhé funkčné obdobie predsedníčkou výboru 

Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Pracuje ako krajská odborníčka 

MZ SR pre neonatológiu, konzultantka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre 

odbor pediatria a neonatológia, je členkou komisií MZ SR pre tvorbu štandardných 

diagnostických a terapeutických postupov pre odbor neonatológia.   
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Pedagogická činnosť: 

 Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. vykonáva pedagogickú činnosť predovšetkým 

na Neonatologickej klinike. Do pedagogického procesu na JLF UK Martin je zapojená od AR 

2002/2003, najskôr ako externá vysokoškolská učiteľka. Od 09/2017 pôsobí na funkčnom 

mieste docentky na pracovný čas v rozsahu 0,5 pracovného úväzku. Jej pedagogická činnosť 

spočíva v samostatnom vedení praktických cvičení, seminárov a prednášok z predmetov 

Pediatria 1, Pediatria 2, Pediatria 3, Pediatrická propedeutika, Neonatológia a Neonatologická 

propedeutika pre poslucháčov študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom aj  

anglickom jazyku. Pravidelne prednáša aj v predmetoch Výživa ženy, novorodenca a dojčaťa a 

Pediatria a ošetrovateľstvo 1 študentom nelekárskych študijných programov. Od AR 2020/2021 

je zodpovednou za výučbu predmetov Neonatology a Neonatal propedeutics pre študentov 

študujúcich v anglickom jazyku.  

 Bola školiteľkou 11 diplomových prác v jazyku slovenskom a anglickom, viaceré 

záverečné práce oponovala. Opakovane viedla študentské  krúžky ŠVOČ. Podieľala sa na 

tvorbe študijnej literatúry predovšetkým napísaním dvoch vysokoškolských učebníc ako 

samostatná autorka (Neonatológia I a Neonatológia nielen pre medikov).  

 Doc. Maťašová je členkou skúšobnej komisie štátnych skúšok z predmetu Pediatria v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom aj anglickom; je členkou 

skúšobnej komisie pre štátnu skúšku Obhajoba diplomovej práce. Je školiteľkou pre 3. stupeň 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe pediatria, úspešne ukončila výchovu                         

3 doktorandov v odbore pediatria, je členkou komisie pre štátne skúšky v doktorandskom 

študijnom programe pediatria a normálna a patologická fyziológia; 

 V rámci postgraduálneho vzdelávania sa podieľa na výučbe a skúšaní v špecializačných 

študijných programoch neonatológia, na JLF UK v Martine ako aj na LF SZU v Bratislave 

a v programoch  pediatria a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii. 

 Celkovo preukázala 19-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť v pregraduálnej 

medicínskej výučbe. 

 

Vedecká a publikačná činnosť: 

 

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. je samostatnou autorkou 2 vysokoškolských   

učebníc venovaných starostlivosti o novorodencov ako aj ich ochoreniam a liečbe.  

Je samostatnou autorkou jednej vedeckej monografie venovanej splanchnickej 

cirkulácii novorodencov a spoluautorkou jednej vedeckej monografie o surfaktante. 
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Uchádzačka je, resp. bola spoluriešiteľkou 6 projektov VEGA (1/0199/19, 1/0202/16, 

1/0100/15, 1/0315/12, 1/0223/12, 1/0042/08).    

Je autorkou a spoluautorkou 91 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in 

extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, pričom 21 z vyššie uvedených vedeckých 

publikácií je kategórie A (práce s IF˃0,5). Je prvou alebo korešpondujúcou autorkou v 23 

prácach, z toho v 5 prácach kategórie A (práce s IF˃0,5). 19 prác bolo publikovaných 

v časopisoch s IF˃0,70 (výška IF určená pre odbor pediatria).  

 Uchádzačka preukázala 263 citácií jej  publikačných výstupov, z toho 162 je 

registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.   

Je nositeľkou ocenenia European Association of Perinatal Medicine  - The Best Poster 

in Neonatology v r. 2006. Získala 2x Cenu Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS za najlepšiu 

publikáciu (2011, 2014) a 7x Cenu Neonatologickej spoločnosti SPS za najlepšiu publikáciu  

(2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). 

 

K najdôležitejším výsledkom vedeckej práce doc. Maťašovej patria nasledovné: 

 

1. Najvýznamnejším výsledkom jej vedeckej, odbornej  a organizátorskej aktivity je od r. 

2017 zavedenie  celoplošného skríningu novorodencov  v SR pulznou oxymetriou, 

s cieľom včasného odhalenia kritických vrodených chýb srdca. Zavedenie vychádza 

z prospektívnej multicentrickej klinickej štúdie, ktorej bola koordinátorkou 

a zodpovednou riešiteľkou. Práca zahŕňa vyšetrenie cca 7000 detí na ôsmich 

pracoviskách v priebehu roka. Prácou dokladovala prínos skríningu, spracovala jeho 

metodiku a charakterizovala senzitivitu a špecificitu vyšetrenia. Praktickým  výstupom 

uvedenej štúdie je  skríningové vyšetrenie cca 55 000 novorodencov ročne. Práca bola 

ocenená Cenou SPS za najlepšiu publikáciu v zahraničnom časopise.  

2. Súvisiace klinické práce charakterizujúce vývojové zmeny splanchnickej cirkulácie 

u plodov a novorodencov. V prácach je  prioritne vo svetovej  literatúre opísané 

protismerné prúdenie krvi počas diastoly v arteria mesenterica superior u donosených 

ako aj hranične zrelých novorodencov v bezprostrednom popôrodnom období. Prúdenie 

sa v priebehu prvých hodín života následne mení na prúdenie v smere toku. V prácach 

je diskutovaná fyziologická podstata zisteného javu, jeho fyziologický aj klinický 

význam. Práce s uvedenou problematikou získali viaceré ocenenia napr. Cena European 

Association of Perinatal Medicine 2006, Cena SPS SLS za najlepšiu publikáciu 

v zahraničnom časopise v r. 2014, ako aj Cena NS SPS SLS za najlepšiu publikáciu v 
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neonatológii v r. 2014.  Výsledky boli prezentované formou vyžiadanej prednášky na 

podujatí The 4th Congress of European Academy of Paediatric Societies v Turecku 

v roku 2012.   

3. Pilotná štúdia uchádzačky, ktorou v r. 2005 poukázala na spoľahlivosť neinvazívneho 

merania sérovej koncentrácie bilirubínu donosených novorodencov. Na prácu 

nadviazali viaceré publikácie autorského kolektívu  kliniky v  časopisoch s IF, ktoré 

verifikovali použitie vyšetrovacej metodiky nielen u donosených ale aj u nedonosených 

novorodencov, ako aj u detí po liečbe fototerapiou. Práce sú vo svetovej literatúre 

bohato citované.  

 

Záver: 

 Inauguračná komisia dospela na základe odborného zhodnotenia inauguračnej 

prednášky, na základe posudkov odborného materiálu, na základe zhodnotenia odbornej, 

pedagogickej, vedeckej a publikačnej práce k presvedčeniu, že doc. MUDr. Katarína Maťašová, 

PhD. výsledkami svojej odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej práce, ako aj 

morálnymi vlastnosťami spĺňa všetky kritériá stanovené Vedeckou radou JLF UK v Martine na 

vymenovanie za profesorku.  

 

Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej 

fakulty UK v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. MUDr. Katarínu Maťašovú, PhD.  

za profesorku v  odbore  habilitačného konania a inauguračného konania 

 pediatria. 

 

Predseda: 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.    podpísaný 

Členovia: 

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.    podpísaný 

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.    podpísaný 

prof. MUDr. Zbyňek Straňák, CSc., MBA   podpísaný 

V Martine, 14.10.2021 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


