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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Mareka Smolára, PhD., MPH, odborného 

asistenta z Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM v 

Martine v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia pracovala v 

zložení: 

 

Predseda:  

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. – Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie 

JLF UK a UNM, Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. - Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava 

prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH - prednosta I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UNLP, 

Košice 

Oponenti:  

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA - prednosta Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a 

OÚSA, Bratislava 

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. - prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU a FNsP F. D. 

Roosevelta, Banská Bystrica  

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. – primár Chirurgického oddelenia FNsP, Žilina 

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

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.   prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

  

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 9.3.2022 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

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

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 10.3.2022 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 MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad 

Univerzity Komenského k uvedenej Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Mareka Smolára, PhD., MPH a prečítal 

Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa  18.1.2022 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. 

 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. Marek 

Smolár, PhD., MPH odpovedal pohotovo a adekvátne na všetky pripomienky a otázky. 

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

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

uchádzača: 

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH pracuje  na Klinike všeobecnej, viscerálnej 

a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM nepretržite od roku 2007 doteraz, od 1.9.2011 

na funkčnom mieste odborného asistenta na plný pracovný úväzok. Náplňou 

pedagogickej práce sú prednášky, vedenie seminárov a praktickej výučby v predmetoch 

Chirurgická propedeutika a Chirurgia v SJ a AJ pre študentov študijného programu 

všeobecné lekárstvo. Predmet Chirurgia vyučuje ďalej v študijnom programe zubné 

lekárstvo a ošetrovateľstvo. Skúša predmet Chirurgická propedeutika v SJ a AJ; je 

členom  štátnicovej komisie v predmete Chirurgia v SJ a AJ, členom komisie pre 

obhajobu diplomových prác v chirurgických disciplínach v SJ a AJ. Školil doteraz 31 

diplomových prác, oponoval 25 diplomových prác. Viedol 3 práce v rámci ŠVOČ. Podieľa 

sa na tvorbe študijných materiáloch. Je spoluautorom 2 VŠ učebníc a autorom jedných 

skrípt.   
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Uchádzač vyššie uvedeným preukázal 14-ročnú kontinuálnu pregraduálnu 

pedagogickú činnosť v danom odbore. 

V rámci doktorandského štúdia je členom komisie pre štátne skúšky pre 3. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe chirurgia a lektorom 

špecializačných kurzov v danom odbore; 

 Od promócie v roku 2007 preukázal celkovo 14-ročnú odbornú prax v odbore 

chirurgia. V roku 2012 získal na JLF UK v Martine špecializáciu v odbore chirurgia a v tom 

istom roku získal na FVZ SZU v Bratislave špecializáciu v odbore Odborník na riadenie vo 

verejnom zdravotníctve – MPH.  

 Uchádzač sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä problematike nádorov 

prsníka, ale aj  nádorom žalúdka a bariatrickej chirurgii. 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 „Manažment axilárnych 

lymfatických uzlín pri karcinóme prsníka.“     

 V rámci grantovej činnosti uchádzač bol, resp. je spoluriešiteľom projektu VEGA 

1/0336/12; 2 projektov MZ SR 2019/44-UKMT-7 a 2018/16-UKMT-12; projektu APVV-17-

0037; projektu KEGA 050UK-4/201; projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

LISPER- 

 Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH prvým autorom                                               

1 vysokoškolských skrípt v  rozsahu 8 autorských hárkov. Ďalej je autorom a spoluautorom 

25 pôvodných vedeckých prác z odboru, publikovaných formou in extenso v recenzovaných 

časopisoch a zborníkoch; prvým alebo korešpondujúcim autorom 12 vedeckých publikácií, z 

toho je prvým autorom v 4 vedeckých publikáciách uverejnených v časopisoch 

s predpísanou výškou impakt faktora ˃ 0,56 pre odbor chirurgia. Preukázal celkovo 49 citácií 

jeho publikačných výstupov, z toho 29 registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH absolvoval niekoľko zahraničných študijných 

pobytov na renomovaných pracoviskách v Českej republike - na III. Chirurgickej klinike FN 

Motol Praha, Česká republika (1 mesiac), v roku 2013 odbornú stáž na Chirurgickom 

mamologickom oddelení v Masarykovom onkologickom ústave Brno (1 mesiac).  

V Holandsku v Amsterdame absolvoval v roku 2013 ESSO Breast Cancer Surgery Course, 

v roku 2014 sa zúčastnil v Budapešti na špeciálnom kurze Clinical Immersion training in 
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bariatric surgery, Takisto absolvoval špeciálne kurzy v Istanbule v Turecku v r. 2017- ESSO 

Course on Localization Techniques for Guided Breast Cancer Surgery a v roku 2019 Clinical 

Immersion training at Laparoscopic Inguinal & Ventral Hernia Repair v  Aténach. 

  

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie 

titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 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. Marekovi Smolárovi, PhD., MPH 

vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania chirurgia. 

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.    podpísaný 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.    podpísaný 

prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH  podpísaný  

 

V Martine, 10. marca 2022 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


