Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine
Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Ondřeja Šimetku, Ph.D., MBA v študijnom odbore
7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo pracovala v zložení:
Predseda:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM,
Martin
Členovia:
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. - prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN, Nitra
prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc. - Gynekologicko-pôrodnícká klinika LF UPJŠ a UN LP,
Košice
Oponenti:
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD. - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a 1. SN Šaca,
a.s., Košice
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a
UNM, Martin
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - riaditeľ ÚPMD (Ústav pro péči o matku a dítě), Praha
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 10. 12. 2014 za prítomnosti habilitačnej
komisie a požadovaného počtu 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 vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu
tohto návrhu.
Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 11. 12. 2014 za prítomnosti členov
habilitačnej komisie, oponentov, 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. o postupe získavania vedecko-pedagogických
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Predseda habilitačnej komisie uviedol, že boli splnené všetky požiadavky pre začatie
obhajoby, oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou charakteristikou
MUDr. Ondřeja Šimetku, Ph.D., MBA a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa
26. 11. 2014 so záverom, že uchádzač splnil kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu
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docent na JLF UK v Martine. Predseda 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, oponenti prečítali svoje oponentské posudky. Za
ospravedlneného oponenta prof. Lukačína prečítal oponentský posudok predseda habilitačnej
komisie. Uchádzač zodpovedal na všetky pripomienky a otázky. Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť ukončila verejnú časť obhajoby habilitačnej práce.
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastností uchádzača:
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA pracuje na Pôrodnícko-gynekologickej klinike LF
OU a FN v Ostrave od 1.5.2003 doteraz. V rokoch 2007-2012 vo funkcii prednostu kliniky, od
roku 2012 zastáva pozíciu zástupcu prednostu. Od 5/2007 do 9/2007 pôsobil ako externý učiteľ
a od 9/2007 ako interný odborný asistent na LF UO v Ostrave s pracovným úväzkom 0,2
(výučba v rozsahu 4-8 hodín týždenne). Od 9/2011 pracuje ako odborný pracovník pre výučbu
v rozsahu 2 hodín týždenne aj na LF UP v Olomouci. Vedie prednášky, semináre, praktické
cvičenia z predmetu gynekológia a pôrodníctvo pre študentov 3.,5.,6. ročníka študijného
programu všeobecné lekárstvo. Je členom skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku
z gynekológie a pôrodníctva v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Participuje na výučbe
študijného programu pôrodná asistencia bakalárskeho a magisterského štúdia. Podieľa sa na
tvorbe študijnej literatúry. Je menovaný školiteľom pre doktorandské štúdium v študijnom
programe gynekológia a pôrodníctvo na LF UP v Olomouci. V rámci atestačnej prípravy je
externým vyučujúcim pre špecializačné vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo
a členom skúšobnej komisie.
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA získal v r. 2010 vedecko-akademickú hodnosť
Ph.D. v odbore gynekológia a pôrodníctvo obhajobou záverečnej dizertačnej práce na LF UP
v Olomouci. V roku 1999 získal špecializáciu 1. stupňa a v roku 2004 špecializáciu II. stupňa v
odbore gynekológia a pôrodníctvo, v r. 2011 zvláštnu odbornú spôsobilosť k výkonu povolania
lekára v odbore perinatológia a fetomaternálna medicína.
V zmysle kritérií MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA celkovo preukázal 18-ročnú
odbornú prax v odbore gynekológia a pôrodníctvo a 8-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť v
pregraduálnej medicínskej výučbe v danom odbore.
Vo vedeckej práci sa zameriava na výskum rizikových pôrodníckych stavov: HELLP
syndróm (endotel), fetomaternálna hemorrhagia, predčasný pôrod (cervikálna tekutina), správne
operačné techniky u krvácavých stavov.
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Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií,
prednášok na domácich aj zahraničných fórach.
Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií
publikačných výstupov je uchádzač:
– autorom a spoluautorom 32 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in
extenso v recenzovaných časopisoch,
– 1. autorom 15 vedeckých publikácií, z toho je 1. autorom 3 vedeckých publikácií
uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃ 0,56 pre odbor gynekológia a
pôrodníctvo,
– spoluautorom 1 skrípt (3 AH splnené),
– preukázal celkovo 31 citácií jeho publikačných výstupov registrovaných v citačných
indexoch ISI a SCOPUS.
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA bol spoluriešiteľom dvoch ukončených grantov
IGA MZ ČR NS 10311-3/2009 a IGA MZ ČR NT 11004-3/2010), v súčasnosti je
spoluriešiteľom 4 výskumných úloh s grantovou podporou MZ ČR
Vo svojej habilitačnej práci „HELLP SYNDROM. Etiologie, diagnostika a léčba“
prezentoval výsledky svojej vedeckej práce a potvrdil kontinuálnu vedecko-výskumnú prácu
v odbore.
Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého a odborného profilu
uchádzača, po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Ondřejovi Šimetkovi, Ph.D., MBA
vedecko-pedagogický titul
docent
v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo.
Habilitačná komisia:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

podpísaný

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

podpísaný

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.

podpísaný

V Martine, 11. 12. 2014
Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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