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Vec: Posudok inauguračného spisu k návrhu na vymenovanie doc. MUDr. Mateja Samoša, PhD. za 

profesora  v odbore vnútorné choroby  

 

Spectabilis, vážená pani dekanka,  

na základe Vášho menovania za oponenta  materiálu na inauguračné konanie doc. MUDr. Mateja 

Samoša, PhD., vysokoškolského učiteľa I. internej kliniky JLF a UNM v Martine  a v súlade s Vašou 

žiadosťou o preskúmanie splnenia platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor platných na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine zo dňa 1. apríla 2014  Vám zasielam  

oponentský posudok predloženého inauguračného spisu.  

 

Kvalifikačné predpoklady 

Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. absolvoval vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Jesseniovej 

lekárskej fakulte  UK v Martine  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v roku 2011.  

Vysokoškolské štúdium tretieho stupňa absolvoval  takisto na Jesseniovej lekárskej fakulte  UK 

v Martine v roku 2011 a bol mu udelený akademický titul  „PhD“ v študijnom programe vnútorné 

choroby.  

V roku 2019 na základe splnenia kritérií a úspešnej obhajoby habilitačnej práce získal vedecko-

pedagogický titul docent v uvedenom študijnom odbore na Jesseniovej lekárskej fakulte  UK 

v Martine.  

Liečebno  – preventívnu, pedagogickú a vedecko-výskumnú prax v odbore vykonáva kontinuálne od 

roku 2011 na I. internej klinike JLF a UNM v Martine ako samostatne pracujúci lekár, od roku 2015 

pôsobil ako odborný asistent a od roku 2019 vo funkcii docenta. Od roku 2019 pôsobí na 

Kardiologickom oddelení UN v Martine.  

V roku 2018 získal špecializáciu  v odbore  vnútorné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte  UK 

v Martine. V roku 2021 získal špecializáciu v odbore kardiológia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

V roku 2021 získal tiež vedecký kvalifikačný stupeň IIa udeľovaný SAV v Bratislave. Od roku 2019 je 

znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia.  

Absolvoval viacero  zahraničných stáží, kurzov a pracovných pobytov, okrem iného v Prahe, Viedni 

a Londýne.  

 



Pedagogická činnosť  

Uchádzač preukázal komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v odbore ako interný doktorand, 

odborný asistent a docent na  I. internej klinike JLF a UNM v Martine.  

V rámci pregraduálnej výučby vyučuje predmety interná propedeutika v 3.ročníku všeobecného 

lekárstva a zubného lekárstva  -  vedie prednášky a praktické cvičenia. Vyučuje tiež predmet vnútorné 

choroby v 4. a 5. ročníku a v 4. ročníku zubného lekárstva. Zodpovedá za predštátnicovú prax 

študentov 6. ročníka všeobecného lekárstva v predmete vnútorné choroby. Všetky predmety vyučuje 

v slovenskom i anglickom jazyku.   

Je členom skúšobných komisií v predmete vnútorné choroby, školiteľom a oponentom diplomových 

prác. Podieľa sa na tvorbe študijnej literatúry, je hlavným autorom učebných textov „Praktické 

cvičenia z vnútorného lekárstva“ a ďalších 2 vysokoškolských učebníc.  

 Je školiteľom študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore všeobecné lekárstvo v študijnom 

programe vnútorné choroby  - 1 ukončený doktorand,   traja doktorandi sú po dizertačnej skúške. 

 V oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  je lektorom pre teoretickú a praktickú 

časť prípravy v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK  a v ďalších 2 odboroch. Je 

členom skúšobnej komisie  pre špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo na 

JLF UK. 

 

Vedeckovýskumná činnosť  

Uchádzač je prvým autorom v 2 monografiách a spoluautorom v ďalších 2 monografiách vydaných 

v domácich vydavateľstvách.  Je tiež autorom 3 vysokoškolských učebných textov ako aj 

spoluautorom v ďalšom učebnom texte.  

Publikoval 82 pôvodných vedeckých prác in extenso, z toho je prvým autorom v 47 publikáciách.  Je 

prvým autorom v 9 karentovaných pôvodných prácach (kategória ADC) a spoluautorom v ďalších 26 

karentovaných prácach. Všetky karentované práce majú IF vyšší ako 0,7.   

Publikoval 5 prác ako prvý autorov v zahraničných časopisoch registrovaných v SCOPUS (kategória  

ADM) a bol spoluautorom v ďalších 5 takýchto prácach. Publikoval 1 prácu v domácom časopise  

registrovanom v SCOPUS ( ADN).  Tiež publikoval 8 prác v ostatných zahraničných časopisoch 

(kategógia ADE). 

Práce uchádzača sú zamerané na problematiku trombózy a individualizáciu antitrombotickej terapie 

u pacientov s atriálnou fibriláciou, akútnym koronárnym syndrómom a diabetes mellitus. Je teda 

možné konštatovať, že sú jednoznačne z odboru vnútorné choroby. Z hľadiska počtu a kvality spĺňajú 

a výrazne prevyšujú  požiadavky na inauguračné konanie.  

Práce uchádzača boli citované 172 krát, z toho 160 krát v časopisoch registrovaných v ISI alebo 

SCOPUS.  

Prezentoval 40 vedeckých prednášok na zahraničných vedeckých konferenciách a 38 na domácich 

vedeckých konferenciách.  

Bol spoluriešiteľom 2 grantových úloh APVV. Bol hlavným riešiteľom  1 grantovej úlohe VEGA 

a spoluriešiteľom v 2 grantoch VEGA. Tiež bol spoluriešiteľom  v domácom grante mimo vyššie 

uvedených grantových schém. Zo 6 riešených grantov boli doteraz 3 ukončené.  



Jeho výskumná a publikačná činnosť bola ohodnotená viacerými  oceneniami akademických 

a odborných spoločností. Je členom redakčných rád  a posudzovateľom významných zahraničných 

odborných  časopisov. Je posudzovateľom projektov grantovej agentúry VEGA a Chorvátskej 

kardiologickej spoločnosti.   

 

Záver  

Na základe podrobnej analýzy inauguračného spisu doc. MUDr. Mateja Samoša, PhD. konštatujem,  

že :  

1) menovaný spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 

vnútorné choroby na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Mnohé z kritérií výrazne prekračuje. 

2) doc. MUDr. Matej Samoš, PhD je v svojom odbore významnou a uznávanou osobnosťou  v rámci 

Slovenskej republiky ale aj v medzinárodnom meradle.  

3) jeho  kvalifikácia, pedagogická a publikačná činnosť ako aj ohlasy na publikačnú činnosť a 

vytváranie vedeckej školy sú preukázateľnými predpokladmi pre jeho úspešné pôsobenie vo funkcii 

univerzitného profesora. 

Preto odporúčam predložiť Vedeckej rade návrh  na menovanie doc. MUDr. Mateja Samoša, PhD. za 

profesora v odbore vnútorné choroby. 

   

 

 

Košice, 26. 7. 2022 

 

 

 

 

                                                                                                   prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.  

 


