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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

             Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Juraja Sokola, PhD., odborného  asistenta 

Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK v Martine, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania vnútorné choroby pracovala v zložení: 

Predseda:  

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. – prednosta Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK, 

Martin 

Členovia: 

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.  – IV. Interná hematologická klinika LF UK a FN, Hradec 

Králové 

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. – IV. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 

 

Oponenti: 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. - I. Interná klinika JLF UK a UNM, Martin 

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - I. interná klinika – klinika hematológie 1. LF UK a VFN, 

Praha  

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - Interná hematologická a onkologická klinika LF MU a 

FN, Brno  

 

              Oponenti posúdili predloženú habilitačnú prácu: „Etiopatogenéza syndrómu lepivých 

doštičiek u pacientok so stratou plodu“ a aj na základe osobného poznania pedagogických 

a vedecko-výskumných kvalít uchádzača odporučili vymenovanie MUDr. Juraja Sokola, PhD. 

za docenta v odbore vnútorné choroby. 

 

Odborné posúdenie habilitačnej prednášky: 

              Dňa 9.10.2019 odznela habilitačná prednáška MUDr. Juraja Sokola, PhD. na tému 

„Trombofilné stavy“. 

 

Posudzovateľmi habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine) 

boli: 

prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin     
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Posudzovatelia habilitačnej prednášky vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu 

tohto návrhu.  

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 10.10.2019 za prítomnosti členov 

habilitačnej komisie, požadovaného počtu oponentov, ďalších členov VR JLF UK a hostí. 

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. Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Juraja Sokola, PhD. a prečítal Stanovisko 

habilitačnej komisie zo dňa 12.7.2019 so záverom, že uchádzač splnil všetky požadované 

kritériá pre udelenie titulu docent na JLF UK v Martine. Taktiež prečítal hodnotenie úrovne 

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

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť oznámil názov habilitačnej práce menovaného a 

vyzval uchádzača, aby ju prezentoval. Po prezentácii habilitačnej práce prečítali oponentské 

posudky oponenti habilitačnej práce. MUDr. Juraj Sokol, PhD. odpovedal na všetky otázky a 

pripomienky oponentov a otázky z pléna. Predsedníčka VR JLF UK ukončila verejnú časť 

obhajoby habilitačnej práce. 

 Habilitačná komisia komplexne zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej 

a publikačnej činnosti, ako aj morálne a občianske vlastnosti uchádzača a na základe 

predložených materiálov hodnotí menovaného takto: 

 

Odborná činnosť: 

MUDr. Juraj Sokol, PhD. pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2010-doposiaľ. 

V rokoch 2010-2014 ako doktorand dennej formy štúdia a od roku 2014-doteraz, ako odborný 

asistent, pracuje neprerušovane na Klinike hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM 

v Martine na plný pracovný úväzok. Uchádzač získal v r. 2014 na pôde JLF UK v Martine 

vedecko-akademický titul PhD. v študijnom odbore vnútorné choroby. Od promócie v r. 2010 

preukázal 9-ročnú odbornú prax v odbore vnútorné choroby a v roku 2018 na JLF UK získal 

špecializáciu v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia, čím spĺňa požadované 

kvalifikačné predpoklady na habilitáciu v klinickom odbore vnútorné choroby. 
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Pedagogická činnosť: 

MUDr. Juraj Sokol, PhD. podľa potvrdenia o pedagogickej činnosti vykonáva 

pedagogickú činnosť na Klinike hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM od septembra 

2010, najskôr ako doktorand dennej formy štúdia, od  roku 2014 na funkčnom mieste 

odborného asistenta, na plný pracovný úväzok. Podieľa sa na výučbe predmetov Hematológia 

a transfúziológia pre študentov 5. ročníka, Propedeutika vnútorných chorôb pre študentov 3. 

ročníka, Vnútorné choroby pre študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku a  pre študentov 3. ročníka 

študijného programu zubné lekárstvo v slovenskom jazyku formou vybraných prednášok, 

seminárov a praktických cvičení. Prednáša problematiku hematológie a transfúziológie aj 

v rámci predmetu vnútorné choroby. Zodpovedá za pridelených študentov v rámci 

predštátnicovej praxe, je členom komisie pre praktickú časť štátnej skúšky z predmetu 

Vnútorné choroby pre študentov 6. ročníka všeobecného lekárstva, študujúcich v slovenskom 

aj anglickom jazyku a je aj členom skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z predmetu Obhajoba 

diplomových prác pre internistické disciplíny (v slovenskom a anglickom jazyku). Je 

školiteľom a oponentom diplomových prác študentov všeobecného lekárstva (11 obhájených 

prác a v súčasnosti 10 školení študenti) a je vedúcim prác študentov zapojených do ŠVOČ 

(doposiaľ vedenie 12 študentov ŠVOČ, ktorí obhájili práce na fakultnej ŠVK). Uchádzač tým 

preukázal komplexnú 9-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v príslušnom odbore a spĺňa 

všetky požadované kritériá pre pedagogickú činnosť. 

 

Vedecká, publikačná činnosť a riešenie projektov: 

        Menovaný je autorom a spoluautorom 67 pôvodných vedeckých prác publikovaných 

formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch,  

- je prvým autorom alebo korešpondujúcim autorom v 33 vedeckých publikáciách, z 

toho je 1. autorom alebo korešpondujúcim autorom v 11 vedeckých publikáciách 

uverejnených v časopisoch s predpísaným  IF ˃ 0,70 pre odbor vnútorné choroby, 

- je prvým autorom 1 VŠ učebných textov s personalizovaným  rozsahom (3 AH), a je 

tiež 1. autorom 1 vedeckej monografie s vlastným rozsahom 9 AH,  

-  preukázal celkom 87 citácií jeho publikačných výstupov, z toho 54 registrovaných v 

citačných indexoch ISI a SCOPUS. Jeho aktuálny Hirschov index je 5, 

-  uchádzač je zodpovedným riešiteľom projektu VEGA 1/0187/17, spoluriešiteľom 

projektu APVV-17-0054 a bol spoluriešiteľom projektu VEGA 1/0168/16.  
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 Záver: 

           MUDr. Juraj Sokol, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent. 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. Jurajovi Sokolovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.    podpísaný 

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.    podpísaný 

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.    podpísaný 

 

 

V Martine, 10. októbra 2019      

                           

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


