
Profesijný životopis 

 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul a 

vedecká hodnosť 

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH 

Dátum a miesto narodenia 1982 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

2001-2007  Všeobecné lekárstvo, Univerzita 

Komenského,  Jesseniova lekárska fakulta UK 

v Martine 

2007-2011  Denné doktorandské štúdium v 

odbore Chirurgia,  Univerzita Komenského,  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Ďalšie vzdelávanie 2007-2012  Špecializačné štúdium  v odbore 

všeobecná chirurgia,Univerzita Komenského, 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

2009-2012  Manažér riadenia zdravotníctva 

(Master of Public Health),Slovenská 

zdravotnícka univerzita, Bratislava 

2014-2015  Certifikovaná pracovná činnosť 

Chirurgia prsníka, Slovenská zdravotnícka 

univerzita, Bratislava 

Priebeh zamestnaní 2007 – trvá  Sekundárny lekár  na Chirurgickej 

klinike a transplantačnom centre JLF UK 

a UNM, Kollárova 2, 03659 Martin 

2011 – trvá  Odborný asistent na Chirurgickej 

klinike a transplantačnom centre JLF UK 

a UNM, JLF UK, Malá Hora 4/A 
 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Chirurgickej klinike a transplantačnom centre JLF 

UK. Vedenie praktických cvičení  a prednášok v SJ 

a AJ v predmetoch Chirurgická propedeutika, 

Chirurgia, skúšajúci chirurgickej propedeutiky, člen 

v štátnicovej komisii v predmete chirurgia v SJ 

a AJ, člen komisie pre obhajobu diplomových prác. 

Vedenie diplomových prác v SJ a AJ, vedenie 

ŠVOČ. Vedenie praktických cvičení a prednášok 

pre študijný odbor Ošetrovateľstvo a Zubné 

lekárstvo. 

Odborné alebo umelecké zameranie 1. Všeobecná chirurgia 

2. Diagnostika a liečba ochorení prsníka 

s dôrazom na  onkochirurgickú liečbu, vrátane 

onkoplastických operácii 

3. Diagnostika a liečba benígnych a malígnych 

ochorení žalúdka, vrátane bariatrickej chirurgie 



 

 

                                                                                                              

V Martine, dňa 2.11.2021                          MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH, v.r. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu               

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 456/2012 Z.z. 

1. monografia    

2. učebnica  

3. skriptá  

1. ABD01 Smolár, Marek [UKOLJ300] (95%) - 

Mištuna, Dušan (3%) - Mazuch, Július (2%): 

Význam markerov sepsy u pacientov v chirurgii  

In: Infekcie v dutine brušnej. - Košice : Lagarto, 

2012. - S. 82-94 [1AH]. - ISBN 978-80-970999-

5-4 

2. ACB01 Fetisovová, Želmíra (41% [6AH]) - 

Drímal, Jozef (3%) - Holman, Branislav (2%) - 

Galajda, Peter [UKOLJ220] (2%) - Jakušová, 

Ľubica [UKOLJ270] (6% [1 AH]) - Kavcová, 

Elena (7% [2AH]) - Mikolajčík, Anton 

[UKOLJ300] (3%) - Mištuna, Dušan (3%) - 

Ondrejka, Igor [UKOLJ241] (2%) - Smolár, 

Marek [UKOLJ300] (3%) - Statelová, Dagmar 

[UKOLJ305] (16% [3AH]) - Semáneková, 

Mária (3%) - Urbanová, Eva [UKOLJ239] (1%) 

- Žigo, Imrich [UKOLJ150] (8% [1AH]): 

Klinická propedeutika ošetrovateľstva a 

pôrodnej asistencie. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 

2012. - 228 s. 

ACD01 Smolár, Marek [UKOLJ300] (100%) : 

Benígne a malígne ochorenia prsníka  

Počet znakov 46770  

In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské 

postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický 

zdroj]. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 

2015. - Nestr. [29 s.] [1,3AH] [online]. - ISBN 

978-80-89544-72-1 URL: 

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=292 

3. BCI01 Smolár, Marek [UKOLJ300] (100% [8 

AH]) : Ochorenia prsníka [elektronický 

dokument]. - 1. vyd. - Martin : JLF UK - Portál 

MEFANET, 2021. - 165 s. [online]  

Lit.: 153 zázn. ISBN 978-80-8187-106-1  

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=446   

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (29)  

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (5)  

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (15) 

Počet doktorandov:  

školených, ukončených  

(neplatí pre habilitačné konanie) 

 

Kontaktná adresa  

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=292

