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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Vladimíra Nosáľa, PhD., FESO, odborného 

asistenta z Neurologickej kliniky JLF UK a UNM v Martine v študijnom odbore neurológia 

pracovala v zložení: 

Predseda:  

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO - prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, 

Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. - Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava  

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. - Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc 

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. - prednosta Neurologickej kliniky SZU a UNB, Bratislava 

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO - prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a 

UNLP, Košice 

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO - Ústav ošetrovateľstva FZV UP, Olomouc 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.     

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.     

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.    

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.     

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.     

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 5. decembra 2017 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. Vladimíra Nosáľa, PhD., FESO 

vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 6. decembra 2017 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 oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-

pedagogickou charakteristikou uchádzača a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa     

8. novembra 2017 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 MUDr. Vladimíra Nosáľa, PhD., FESO 

prečítali oponentské posudky oponenti habilitačnej práce. Uchádzač 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 

predkladateľa: 

MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 1999 

doteraz. V rokoch 1999 až 2001 ako asistent a od roku 2001 - doteraz ako odborný asistent 

pracuje na Neurologickej klinike JLF UK a UNM. Od roku 2004 pôsobí ako zástupca 

prednostu pre pedagogickú činnosť na Neurologickej klinike JLF UK a UNM. Jeho 

pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení seminárov a praktických cvičení z predmetu 

Neurológia pre študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo aj zubné 

lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, rovnako aj vo vedení vybraných prednášok. 

Okrem toho je učiteľom predmetu „Neurológia v ošetrovateľstve“ v študijnom programe 

„Ošetrovateľstvo“. Je školiteľom, resp. vedúcim učiteľom diplomových a špecializačných 

atestačných prác ako aj ŠVOČ. Ďalej sa podieľa na tvorbe študijnej literatúry a výučbových 

materiálov Neurologickej kliniky. Je členom komisie pre štátne skúšky pre 3. stupeň 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe neurológia Celkovo preukázal 18-ročnú 

kontinuálnu pedagogickú činnosť v pregraduálnej medicínskej výučbe.  
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 V roku 2009 získal na pôde JLF UK obhajobou záverečnej dizertačnej práce vedecko-

akademickú hodnosť PhD. v odbore neurológia. V roku 2010 získal Dr. Nosáľ špecializáciu 

v odbore neurológia a v roku 2015 získal špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment 

a financovanie na JLF UK v Martine. Od roku 2017 pôsobí ako Fellow of European Stroke 

Organisation. 

V rámci grantovej činnosti uchádzač participoval na riešení projektu VEGA 

1/0287/16, 2 projektov KEGA (102UK-4/2012, 049UK-4/2013) a 1 projektu APVV-14-0088. 

MUDr. Nosáľ sa vo svojej vedecko-odbornej profilácii doteraz zameral na problematiku 

mozgových infarktov, využitie ultrazvuku a zobrazovacích metód s ohľadom na neurologické 

ochorenia. 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 „Malígny edém a endovaskulárna liečba akútnych iNCMP“. 

 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO  spoluautorom 1 VŠ učebnice 

(skutočný podiel uchádzača 10 AH, práca získala ocenenie Literárneho fondu za rok 2015) 

a autorom 1 kapitoly v ďalšej VŠ učebnici (3 AH). Ďalej je autorom a spoluautorom 55 

pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a 

zborníkoch, 1. autorom alebo KAUT v 12 vedeckých publikáciách, z toho je KAUT 3 

vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃ 0,70 pre odbor 

neurológia. Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy MUDr. Nosáľa je 181 

z toho 131 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

 

MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie 

titulu docent v študijnom odbore neurológia. 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. Vladimírovi Nosáľovi, PhD., FESO 

vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t  

v študijnom odbore neurológia. 
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Habilitačná komisia: 

 

Predseda: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  podpísaný 

Členovia: prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.   podpísaný 

  prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.    podpísaný 

 

 

 

 

V Martine, 6. decembra 2017 

 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Habilitačná práca prešla kontrolou originality.  

 

 


