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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine  

na vymenovanie doc. MUDr. Ľubomíra Straku, PhD. za profesora  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

patologická anatómia a súdne lekárstvo 

 

Inauguračná komisia pre inauguračné konanie doc. MUDr. Ľubomíra Straku, PhD.              

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania patologická anatómia a súdne 

lekárstvo pracovala v zložení: 

  

Predseda:   

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  - prednosta Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM, 

Martin  

Členovia:    

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - prednosta Ústavu klinickej a molekulárnej patológie LF 

UP a FN, Olomouc 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. - prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF MU a FN u sv. 

Anny, Brno 

prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. - poverený prednosta Ústavu patológie LF OU a FNO, 

Ostrava 

Oponenti:    

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. - prednosta Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB, 

Bratislava 

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. - Ústav klinickej a molekulárnej patológie LF UP a FN, 

Olomouc 

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. - Ústav patológie 3. LF UK a FNKV, Praha  

 

Oponenti posúdili predložený materiál o pedagogických a vedecko-výskumných 

aktivitách uchádzača a jednomyseľne odporučili jeho vymenovanie za profesora v odbore 

patologická anatómia a súdne lekárstvo. 

 

Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky: 

Dňa 14.10.2020 o 10.00 h odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Ľubomíra 

Straku, PhD. na tému: „Alkohol a človek: historické aj globálne kontroverzie“ pred VR JLF 

UK, členmi inauguračnej komisie, oponentmi a posudzovateľmi inauguračnej prednášky. 
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Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli členovia VR JLF UK: 

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.   prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.  

 

Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej 

prednášky, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a 

morálnych vlastností uchádzača: 

       Inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej 

a publikačnej činnosti ako aj morálnych vlastností uchádzača a na základe všetkých 

predložených materiálov, oponentských posudkov a posúdenia inauguračnej prednášky 

hodnotí menovaného takto: 

 

Kvalifikačné a odborné predpoklady: 

Doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. sa narodil v roku 1976 v Liptovskom Mikuláši. 

V roku 2000 ukončil vysokoškolské štúdium na JLF UK v Martine a získal titul MUDr. v 

odbore všeobecné lekárstvo. V roku 2003 získal špecializáciu I. stupňa v  odbore patológia a v 

roku 2005 špecializáciu v odbore súdne lekárstvo na SZU v Bratislave. Po absolvovaní 

doktorandského štúdia  a na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce mu bol v roku 2008 

udelený akademický titul PhD. v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. V roku 2013 

získal uchádzač titul docent na JLF UK v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo 

obhajobou habilitačnej práce na tému Súdnolekárska alkohológia. Docent Straka preukázal 

20-ročnú odbornú prax v odbore inauguračného konania.    

 

Pedagogická činnosť: 

Pregraduálnu pedagogickú činnosť vykonáva na Ústave súdneho lekárstva 

a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine od roku 2003 najskôr ako externý učiteľ, 

od 1.12.2013 na funkčnom mieste docenta na plný pracovný úväzok. Vyučuje predmet Súdne 

lekárstvo a medicínske právo v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom 

a anglickom  jazyku, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Doc. Straka 

doteraz viedol 21 diplomových prác, oponuje bakalárske a diplomové práce, podieľa sa na 

príprave študijnej literatúry. Celkovo preukázal 17-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť v 

pregraduálnej medicínskej výučbe v odbore inauguračného konania.  
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V rámci postgraduálnej pedagogickej činnosti je spolugarantom, školiteľom 

a oponentom prác doktorandského štúdia v študijnom programe patologická anatómia a súdne 

lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. V danom študijnom programe ukončil 

výchovu troch doktorandov. V rámci špecializačného vzdelávania je lektorom  

v špecializačnom odbore súdne lekárstvo a anesteziológia a intenzívna medicína. 

 

Vedecká a publikačná činnosť: 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. autorom a spoluautorom 

celkovo 81 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných 

časopisoch a recenzovaných zborníkoch, z uvedených vedeckých publikácií je 22 prác 

kategórie A (práce s IF˃0,5). Uchádzač je prvým autorom 24 prác, z toho v 6 prácach 

kategórie A. Celkovo 18 prác bolo publikovaných v časopisoch s IF˃0,91 (odbor patologická 

anatómia a súdne lekárstvo). 

Je prvým autorom jednej VŠ učebnice (autorský podiel 3 AH) a spoluautorom 1 skrípt 

(autorský podiel 3 AH). Je prvým autorom dvoch vedeckých monografií vydaných 

v domácich vydavateľstvách.   

Uchádzač preukázal 133 citácií jeho publikačných výstupov, z toho 87 je 

registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. Participoval na riešení troch projektov 

VEGA č. 1/0209/13, 1/0253/15, 1/0275/19  a projektu s podporou EÚ ITMS kód projektu: 

26220220111. 

Doc. Straka sa vo vedeckej práci zameriava na súdnolekársku alkohológiu, 

súdnolekárska toxikológia, psychotropné a omamné látky, dopravné nehody a strelné 

poranenia. 

 Je podpredsedom výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS, členom 

redakčnej rade časopisu Soudní lékařství a súdny znalec Ministerstva spravodlivosti SR.  

 

Záver: 

 Inauguračná komisia dospela na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky,                   

na základe posudkov odborného materiálu, na základe zhodnotenia pedagogickej, vedeckej, 

publikačnej a odbornej práce k presvedčeniu, že doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., 

výsledkami svojej odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej práce, ako aj morálnymi 

vlastnosťami spĺňa všetky kritériá stanovené Vedeckou radou JLF UK v Martine na 

vymenovanie za profesora. 
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Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. MUDr. Ľubomíra Straku, PhD. 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

patologická anatómia a súdne lekárstvo. 

 

Inauguračná komisia: 

 

Predseda:    

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  podpísaný 

Členovia:     

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.  podpísaný 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.  podpísaný 

prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.  podpísaný  

 

V Martine, 14.10.2020  

 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


