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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

 
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Tomáša Sieberta, PhD., odborného asistenta                       

z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine pracovala v 

zložení: 

Predsedníčka:  

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF 

UK a UNM, Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., prednostka Stomatologickej kliniky LF MU, 

Brno  

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. - Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UP a 

FNOL, Olomouc 

Oponenti:  

Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie LF UPJŠ a Akadémia Košice, n. o., Košice  

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. - prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej 

chirurgie LF UP a FNOL,  Olomouc 

doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc. - Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, 

Bratislava  

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

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.  prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.   

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 13.10.2021 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.    

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 14.10.2021 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 
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prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského k 

uvedenej Vyhláške.  

Predsedníčka habilitačnej komisie oboznámila prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Tomáša Sieberta, PhD. a prečítala Stanovisko 

habilitačnej komisie zo dňa 21.7.2021 so záverom, že uchádzač splnil kritériá pre habilitačné 

konanie o udelenie titulu docent na JLF UK v Martine. Predsedajúca prečítala hodnotenie 

habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine. 

Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval uchádzača, aby 

oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. Po 

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky.                                          

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. odpovedal na všetky pripomienky a otázky. Dekanka 

a predsedníčka VR JLF UK ukončila verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

uchádzača: 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. od promócie na LF UK v Bratislave po ukončení 

vysokoškolského štúdia v odbore stomatológia v roku 2000 preukázal celkovo 21-ročnú 

odbornú prax v odbore. Pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2016 doteraz, a to na funkčnom 

mieste odborného asistenta, na polovičný pracovný úväzok. Jeho pedagogická činnosť spočíva 

v príprave a vedení vybraných prednášok, seminárov a praktických cvičení z predmetov 

Parodontológia1, 2 a 3, Preventívne zubné lekárstvo 1, 2, Vedenie zubno-lekárskej praxe 

a Terapeutické zubné lekárstvo pre študentov študijného programu Zubné lekárstvo 

v slovenskom jazyku, a to tiež prípravou študijných materiálov, priebežných a záverečných 

testov. Bol školiteľom 4 diplomových prác v študijnom programe Zubné lekárstvo v SJ,  

oponoval 3 práce, podieľal sa na tvorbe študijnej literatúry, je členom skúšobnej štátnicovej 

komisie pre praktickú a ústnu skúšku z predmetov Terapeutické zubné lekárstvo a pre Obhajoby 

diplomových prác pre študentov 6. ročníka Zubného lekárstva, študujúcich v slovenskom 

jazyku. Ďalej je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác pre externú formu 

doktorandského štúdia v odbore Zubné lekárstvo. Uchádzač vyššie uvedeným preukázal viac 

ako 5-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v danom odbore. 

 MUDr. Tomáš Siebert, PhD. získal v roku 2008 vedecko-akademický titul PhD. 

v  odbore stomatológia obhajobou záverečnej dizertačnej práce „Problematika antitrombotickej 

terapie u stomatologického pacienta“ na LF UK v Bratislave. V roku 2003 získal na SZU v 

Bratislave špecializáciu I. stupňa v odbore stomatológia a neskôr získal odbornú spôsobilosť 

na samostatný výkon špecializovaných certifikovaných pracovných činností z dentoalveolárnej 
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chirurgie; mukogingiválnej chirurgie v roku 2004, implantológie v roku 2006 a chorôb slizníc 

ústnej dutiny v roku 2009. Získavanie špecializácii uchádzača bolo ovplyvnené transformáciou 

systému. V dôsledku zmeny legislatívy v roku 2002 boli atestácie I. a II. stupňa zrušené a 

prebiehal proces transformácie k „európskym špecializáciám“. Odbor zubné lekárstvo má 

vlastné špecifiká. Od r. 2009 špecializácia zo zubného lekárstva ako takého neexistuje. Existujú 

dve špecializácie, maxilofaciálna chirurgia a čeľustná ortopédia, ktoré sú určené len pre úzky 

okruh špecialistov. V oblastiach zamerania uchádzača, hlavne parodontológia, špecializácia 

neexistuje. V zmysle súčasnej legislatívy absolventi zubného lekárstva môžu pôsobiť v praxi 

bezprostredne po ukončení štúdia.  

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä 

problematike partodontológie a implantológie. 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 „Terapia generalizovanej pokročilej chronickej 

parodontitídy“. 

Podľa potvrdenia účasti na riešení výskumných grantov uchádzač bol či je 

spoluriešiteľom projektov MZ SR (2018/14-UKMT-10) a projektu EERR 304011P709, čím 

spĺňa kritéria na grantovú činnosť. 

     Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Tomáš Siebert, PhD. autorom a spoluautorom 30 pôvodných 

vedeckých prác, publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch;  

prvým alebo korešpondujúcim autorom 20 vedeckých publikácií, z toho v 4 vedeckých 

publikáciách uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou impakt faktora ˃ 0,56 pre odbor 

zubné lekárstvo je prvým autorom alebo korešpondujúcim autorom; prvým autorom dvoch 

vysokoškolských učebníc s vlastným rozsahom 9 a 12 autorských hárkov a spoluautorom 1 

vysokoškolskej učebnice.  

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK uchádzač preukázal celkovo 

66 citácií jeho publikačných výstupov, z toho 41 registrovaných v citačných indexoch ISI 

a SCOPUS.  

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent v odbore zubné lekárstvo. 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. Tomášovi Siebertovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

habilitačného a inauguračného konania zubné lekárstvo. 
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Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.  podpísaná 

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. podpísaná  

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.           podpísaný 

 

V Martine, 14. októbra 2021  

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky   


