
Oponentský posudok 

odborného materiálu doc. MUDr. Jána Staška, PhD, mim.prof. 

k vymenovaniu za profesora v odbore 7.1.4. vnútorné choroby 

 

 

     Predložený materiál dokumentuje odborný, pedagogický aj vedecký profil doc. MUDr. 

Jána Staška, PhD., mimoriadneho profesora. V úvode by som rada vyzdvihla skutočnosť, že 

pán docent Ján Staško, vyvážene zlaďuje všetky požiadavky potrebné pre činnosť 

vysokoškolského profesora – a to činnosť odbornú (liečebno-preventívnu), pedagogickú aj 

vedecko-výskumnú. Spĺňa všetky kritériá na vymenúvanie profesorov na JLF UK v Martine, 

schválené VR UK v Bratislave dňa 3.3.2014.    

 

Kvalifikačné predpoklady 

       Doc. MUDr. Ján Staško, PhD, mim. prof., po úspešnom absolvovaní LF UK v Martine 

nastupuje r. 1982 pracovať na I. Internú klin. FNsP v Martine, ako sekundárny lekár. Od r. 

1995 až doteraz pracuje na Klinike hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM. Má 

špecializáciu I. aj II. stupňa v odbore Vnútorné choroby ako aj špecializáciu z odboru 

Hematológia  a transfúziológia. R.1999 úspešne obhajuje titul PhD, r. 2002 získava na SAV 

Vedecko - kvalifikačný stupeň IIa a  r. 2007  habilituje na Jesseniovej LF UK v Martine 

s prácou – „Erytropoetín a molekulové markery u hemodialyzovaných pacientov 

s chronickým zlyhaním obličiek“.  

 

Pedagogická činnosť 

      Pedagogickú činnosť vykonáva pán doc. MUDr. Ján Staško, PhD nepretržite od r. 1995  

na JLF UK v Martine. Prednáša a vedie praktické cvičenia z vnútorného lekárstva pre 

poslucháčov 3. – 6. ročníka všeobecného lekárstva, a to tak v slovenskom ako aj anglickom 

jazyku. Taktiež sa podieľa na výučbe bakalárov a magistrov v programe ošetrovateľstvo. 

Vedie diplomantov, je autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc a skrípt.  

      Okrem pregraduálnej pedagogickej činnosti sa aktívne zapája aj do postgraduálneho 

doktorandského a špecializačného štúdia. Pôsobil ako prodekan JLF UK pre doktorandské 

štúdium, ŠVOČ a špecializačné štúdium. Je spolugarantom doktorandského štúdia 

v študijnom programe Vnútorné choroby.  V akademickom roku 2012/2013 získal ocenenie 

„Najlepší školiteľ doktorandského štúdia na JLF UK“. 

 



Publikačná činnosť a ohlasy na publikačnú činnosť 

       Zoznam publikovaných prác doc. MUDr. J. Staška, PhD podľa výstupu z Akademickej 

knižnice a audiovizuálneho strediska v Martine zahrňuje 144 záznamov, z toho 86 vedeckých 

prác je publikovaných in extensó v zahraničných a domácich časopisoch. Z prác 

publikovaných in extensó  je doc. MUDr. J. Staško 21 krát prvým autorom. 22 prác bolo 

publikovaných v časopisoch s IF viac ako 0,70, pričom  doc. MUDr. J. Staško bol prvým 

autorom 4 x a korešpondujúcom autorom 1x. Doc. MUDr. J. Staško je spoluautorom 4 

vysokoškolských učebníc, jedných skrípt a 5 vedeckých monografií,   

     Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť obsahuje 241 citácií, z toho je 118 citácií 

registrovaných v citačných indexoch. 

     Na vedeckých konferenciách predniesol celkovo 79 prednášok, z toho 50 krát na 

zahraničných konferenciách, z toho 14 krát išlo o vyžiadané prednášky doma a 8 krát 

v zahraničí.. 

      Čisto numerický výpočet publikačnej činnosti a ohlasov nemôže verne vystihnúť dielo 

autora, najmä nie tak aktívneho, akým je doc. MUDr. Ján Staško. Mala som možnosť vypočuť 

si jeho prednášky na viacerých kongresoch, kde vždy zanechal veľmi dobrý dojem.. 

 

Vedecká škola a grantová činnosť 

      Doc. MUDr. Ján Staško, PhD, mim. prof.,  bol úspešným  školiteľom 6 doktorandov (5 

v odbore vnútorné choroby, jeden v odbore verejné zdravotníctvo),  ďalších štyroch má 

v súčasnosti zaradených vo  vedeckej výchove, pričom jedna z nich je už po dizertačnej 

skúške.  Doc. J. Staško bol zodpovedným riešiteľom 3 projektov VEGA a spoluriešiteľom 

ďalších 12 projektov VEGA, KEGA, MŠVVaŠ SR, MZ SR, APVV, NATO.   

 

Záver   

        Doc. MUDr. Ján Staško, PhD, mimoriadny profesor, predstavuje vyspelého lekára, 

učiteľa i vedca. Vysoký počet citácií a početné vyžiadané prednášky dokumentujú, že jeho 

vedecko – výskumná činnosť je tak na Slovensku, ako aj medzinárodne akceptovaná 

a uznávaná.  

       K návrhu na vymenovanie doc. MUDr. Jána Staška, za profesora v odbore 7.1.4 vnútorné 

choroby mám jednoznačne kladné stanovisko. 

   

V Bratislave 3.2.2015                                            Prof.MUDr.Viera Štvrtinová, CSc. 

                                                                                II.interná klin. LF UK v Bratislave 


