Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., CETC, vedúceho lekára
Koordinačného centra a odborného asistenta z Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra
JLF UK a UNM v Martine pracovala v zložení:
Predseda:
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. - prednosta Chirurgickej kliniky a TC JLF UK a UNM,
Martin
Členovia:
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc. - Urologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. - prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU a FNsP F. D.
Roosevelta, Banská Bystrica
Oponenti:
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. - Urologická klinika LF UK, SZU a UNB Nemocnica ak. L.
Dérera, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. - prednosta I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UPJŠ a UNLP, Košice
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 11.12.2018 za prítomnosti habilitačnej
komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky
MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., CETC vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto
návrhu.
Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 12.12.2018 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.
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Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského
k uvedenej Vyhláške.
Predseda

habilitačnej

komisie

oboznámil

prítomných

so

životopisom

a

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., CETC a prečítal
Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 6.11.2018 so záverom, že uchádzač 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 uchádzača, aby oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej
habilitačnej práce. Po prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské
posudky. Dr. Miklušica odpovedal 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
uchádzača:
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC vykonáva komplexnú a kontinuálnu
pedagogickú prácu v pregraduálnej medicínskej výučbe predmetu Chirurgia na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK v Martine od októbra 2004 až doteraz. V súlade s jeho klinickým
zameraním vedie praktické cvičenia, semináre a prednášky pre študentov 3., 4. a 5. ročníka
študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku v rozsahu 10,5 hod týždenne.
Dr. Miklušica je školiteľom a oponentom diplomových prác, školiteľom ŠVOČ a je členom
skúšobných komisii. V rámci postgraduálneho vzdelávania vedie praktickú výučbu
atestantov.
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC, je spoluriešiteľom vedeckého projektu VEGA
MŠVVaŠ SR č. 1/0199/17 „Determinácia molekulovej podstaty metylátorovho fenotypu vo
vybraných typoch nádorových ochorení“, zodpovedná riešiteľka doc. RNDr. Zuzana
Danková, PhD. s dobou riešenia 2017 – 2020.
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC je spoluautorom 1 skrípt „ Základy pre odbery
orgánov a transplantácie obličiek“ r. 2015 (splnený rozsah 3 AH), autorom a spoluautorom
47 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných
zahraničných a domácich časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch, z toho je prvým
autorom alebo KAUT troch vedeckých publikácií s predpísanou výškou IF viac ako 0,56 pre
odbor chirurgia. Preukázal celkovo 29 citácií, z toho 12 je registrovaných v citačných
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indexoch ISI a SCOPUS. Celkovo odprednášal 68 vedeckých prednášok, z toho 6 na
zahraničných odborných fórach.
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC po ukončení štúdia na LF UPJŠ v Košiciach,
pracoval na Chirurgickej klinike a TC JLF UK a UNM v rokoch 2004 - 2008 ako doktorand
dennej formy štúdia, po skončení doktorandského štúdia od 2008 až doteraz ako sekundárny
lekár chirurgickej kliniky a hlavný koordinátor TC, od

júna 2018 pracuje vo funkcii

vedúceho lekára koordinačného centra chirurgickej kliniky. V roku 2011 vykonal
špecializačnú skúšku v odbore gastroenterologická chirurgia na SZU v Bratislave a v roku
2015 absolvoval špecializačnú skúšku z odboru Zdravotnícky manažment a financovanie na
JLF UK. V odbornej praxi sa venuje transplantačnej a hepato-pankreato-biliárnej chirurgii.
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie
titulu docent v študijnom odbore chirurgia. Habilitačná komisia po zhodnotení
pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho profilu uchádzača a po zhodnotení
habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Jurajovi Miklušicovi, PhD., CETC
vedecko-pedagogický titul
docent
v študijnom odbore chirurgia.
Habilitačná komisia:
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

podpísaný

prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.

podpísaný

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

podpísaný

V Martine, 12. decembra 2018
Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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