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doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. predložila kvalitne a precízne spracovaný materiál, 

v ktorom jasne dokladuje kvalifikačné predpoklady, pedagogickú činnosť, publikačnú činnosť, 

grantové aktivity ako aj ostatné činnosti. 

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. ukončila štúdium všeobecného lekárstva na JLF UK v 

Martine v r 1991 a odvtedy pracuje 30 rokov v odbore pediatria a neonatológia. V roku 1994 získala 

špecializáciu v odbore pediatria, v r. 1999 špecializáciu v odbore neonatológia a v r. 2015 

Zdravotnícky manažment a financovanie. S cieľom zvýšenia kvalifikácie v neonatológii absolvovala 

v rokoch 2005 - 2007 European courses in neonatology UEMS. V roku 2008 obhájila vedecko-

akademickú hodnosť PhD. v odbore pediatria obhajobou dizertačnej práce venovanej 

splanchnickej cirkulácii novorodencov a následne v roku 2014 získala vedecko-pedagogický titul v 

odbore pediatria.  

 

Záver: doc. MUDr. Katarina Maťašová, PhD. spĺňa všetky požiadavky kritérií uvedených v čl. 6 – 

body 1, 2, 3 a 4. 

 

Pedagogická činnosť 

 

 v pedagogickom procese na JLF UK Martin pôsobí od r. 2002, najskôr ako externá 

vysokoškolská učiteľka, neskôr aj na skrátený pracovný čas. Od r. 2017 pôsobí na 

funkčnom mieste docentky na pracovný čas v rozsahu 0,5 pracovného úväzku; 

 samostatne vedie praktické cvičenia, semináre a prednášky 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  študentom nelekárskych študijných programov. 

Od AR 2020/2021 je zodpovedným pedagógom  za výučbu  predmetov Neonatology a 

Neonatal propedeutics  

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric. 
Klinika detí a dorastu UK JLF a UN 

Kollárova 2 
036 59 Martin  

Slovensko 
 

 



 je členkou skúšobnej komisie štátnych skúšok z predmetu Pediatria v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom aj anglickom; 

 bola školiteľkou 11 diplomových prác v jazyku slovenskom a anglickom, mnohé záverečné 

práce oponovala, viedla študentské  krúžky ŠVOČ.  

 je školiteľkou pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe 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 i LF SZU Bratislava,  pediatria a 

intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii;  

 je samostatnou autorkou dvoch vysokoškolských učebníc (Neonatológia I a Neonatológia 

nielen pre medikov).  

 celkovo preukázala 19-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť v pregraduálnej 

medicínskej výučbe.  

 

Záver: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. spĺňa  a prevyšuje všetky požiadavky kritérií 

uvedených  v čl. 7 – body 1, 2 a 4.  

 

Publikačná činnosť 

 

 samostatná autorka 2 VŠ učebníc s autorským rozsahom 3 AH a 4,23 AH,  samostatnou 

autorkou jednej  a spoluautorkou druhej vedeckej monografie,  

 autorkou a spoluautorkou 91 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso 

v recenzovaných časopisoch a zborníkoch,  21 z vyššie uvedených vedeckých publikácií je 

kategórie A (práce s IF˃0,5),  

 19 prác bolo publikovaných v časopisoch s IF˃0,70 (výška IF určená pre odbor pediatria);  

 je prvou alebo korešpondujúcou autorkou v 23 prácach, z toho v 5 prácach kategórie A 

(práce s IF˃0,5), 

 

Záver: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. spĺňa a prevyšuje všetky požiadavky kritérií 

uvedených  v čl. 8 – body 1 až 7.     

 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

 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 Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu (r. 2011, 

2014) a 7x Cena Neonatologickej sekcie  SPS za najlepšiu publikáciu (r. 2007, 2008, 2010, 

2012, 2013, 2014, 2016) 

 

Záver:  doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. spĺňa a prevyšuje požiadavku kritérií uvedenú v čl. 9.   



Vedecká škola 

 

Uchádzačka úspešne ukončila výchovu 2 doktorandov v doktorandskom študijnom 

programe pediatria, ďalší je po vykonaní dizertačnej  skúšky (obhajoba jeseň 2021) 

 

Záver: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. spĺňa a prekračuje požiadavku kritérií uvedenú v čl. 

10.   

 

Grantová činnosť 

 

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) a jedného grantu KEGA 

 

Záver: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. spĺňa požiadavku kritérií uvedenú v čl. 11.   

 

Iné 

 

 Od r.2009 je zástupkyňou prednostu Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM Martin 

 menovaná je dlhoročnou členkou výboru NS SPS, už druhé funkčné obdobie ho  ako 

mienkotvorná osobnosť od r. 2015 vedie ako predsedníčka.  

 od r. 2006 je krajskou odborníčkou MZ SR pre neonatológiu 

 pracuje ako konzultantka ÚDZS 

 autorka zavedenia skríningu vrodených chýb srdca pulznou oxymetriou v SR 

 je odbornou garantkou internetoveho zdroja slovenskaneonatologia.sk 

 je dlhoročnou hlavnou organizátorkou celoštátnych konferencií s medzinárodnou účasťou    

„Neonatológia pre prax“, je pozývanou osobnosťou  celoslovenských perinatologických 

analýz 

 je recenzentkou vedeckých príspevkov v zahraničných vedeckých periodikách 

 

Záver: Výpočet ďalších odborných a vedeckých aktivít jednoznačne dokladuje kvalitu a 

pripravenosť uchádzačky na menovanie profesorom.  

 

Záverečné zhrnutie 

 

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. patrí medzi renomované a uznávané osobnosti 

v pediatrii a neonatológii, a to tak na Slovensku ako aj v medzinárodnom kontexte. Svojou 

pedagogickou, vedeckou a publikačnou činnosťou výrazne prispieva k rozvoju odboru 

neonatológia a pediatria. Okrem odborných a vedeckých kvalít vysoko oceňujem jej osobný 

a empatický prístup v liečbe detského pacienta. Osobne si vážim jej ústretovosť, ochotu, 

otvorenosť a pomoc v rámci našej spolupráce, či už v medicíne alebo vysokoškolskej pedagogickej 

a vedeckej práce.  

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem Vedeckej rade JLF UK v Martine 

v zmysle paragrafu 5 ods. 6 vyhlášky 246/2019 Z.z. MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor schváliť 



predložený návrh na vymenovanie doc. MUDr. Kataríny Maťašovej, PhD. za vysokoškolského 

profesora v odbore pediatria.  

                                                                                     

 

 

                                                                      

V Martine, 16. augusta 2021   prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. 


