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       Vážená pani  

        prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., 

        dekan JLF UK 

        Martin 

 

 

 

Oponentský posudok 

odborného materiálu doc. MUDr. Ľubomíra Straku, CSc., 

docenta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine, 

k menovaniu za profesora v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo 

 

 

        Doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., promoval v roku 2000 na Jesseniovej lekárskej 

fakulte UK v Martine. V r. 2003 absolvoval špecializačnú skúšku z patologickej anatómie I. 

st. a v r. 2005 špecializačnú skúšku v odbore súdne lekárstvo.  V r. 2012 habilitoval v odbore 

patologická anatómia a súdne lekárstvo.   

         Doc. MUDr. Ľ. Straka, PhD., začal svoju odbornú prax v r. 2000 ako sekundárny lekár 

odd. súdneho lekárstva NsP v Lučenci. V r. 2001 – 2003 pracoval  ako lekár odd. súdneho 

lekárstva v B. Bystrici. V r. 2003 – 2004 pracoval ako lekár Ústavu súdneho lekárstva JLF 

UK v Martine, kde v rokoch 2005 – 2010 pracoval ako zástupca primára a od r. 2010 až 

doteraz pracuje ako zástupca prednostu Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 

JLF UK v Martine.  

         Hlavným zameraním doc. MUDr. Ľ. Straku, PhD., je súdnolekárska alkohológia, 

toxikológia, psychotrópne a omamné látky, dopravné nehody a strelné poranenia. 
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Pedagogická činnosť: 

 

       Od r. 2003 pôsobí až doteraz na Ústave súdneho lekárstva JLF UK v Martine. Od 1. 12. 

2013 pôsobí na funkčnom mieste docenta  v odbore súdne lekárstvo. Pedagogickej činnosti sa 

pravidelne venuje v pregraduálnej aj postgraduálnej výučbe v slovenskom aj anglickom 

jazyku.  V postgraduálnej výučbe  je lektorom v špecializačnom odbore súdne lekárstvo 

a venuje sa aj výučbe v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Je 

členom komisie pre doktorandské štúdium v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. 

          

 

Vedecko – výskumná činnosť:  

       Doc. MUDr. Ľ. Straka, PhD., je spoluriešiteľom 3 vedeckých projektov v rámci grantovej 

agentúry VEGA a jedného projektu s podporou EU (ITMS kód 26220220111). 2 granty 

v rámci agentúry VEGA boli úspešne ukončené v r. 2014 a 2018.  

 

        Vo výstupe z akademickej knižnice UK má doc. MUDr. Ľ. Straka, PhD., 119 záznamov. 

        Doc. MUDr. Ľ. Straka, PhD., je autorom 2 vedeckých monografií, v ktorých sa venoval 

problematike súdnolekárskej alkohológie a súdnolekárskej toxikológii.  

         Je autorom alebo spoluautorom 1 vysokoškolských skrípt a 1 učebnice. Je autorom 

alebo spoluautorom 81 vedeckých prác in extenso. 24 x z toho ako prvý autor je uvedený 24x 

a ako spoluautor 57x.  

         Má 87 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch a 31 

citácii v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch.  

Možno preto konštatovať, že doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhS., spĺňa kritériá kladené na 

uchádzača o vysokoškolský titul profesor. 

 

Vedecká škola: 

 

       Viedol 21 študentov JLF UK v pri písaní záverečných diplomových prác. Je členom 

komisie pre doktorandské štúdium v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. V rámci 

postgraduálneho doktorandského štúdia vyškolil 2 doktorandov v dennej forme a 1 študenta 

v externej forme. V súčasnosti je školiteľom 1 študenta v dennej forme . (Potvrdil prodekan 

pre doktorandské štúdium prof. MUDr. J. Švihra, PhD.). 
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Zhrnutie a záver: 

 

        Doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., je uznávaným odborníkom v odbore súdne lekárstvo 

doma aj v zahraničí. Je tvorivou a vedúcou osobnosťou v tomto odbore. 

 

        V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.6/ 2005 Z.z. o postupe získavania vedecko- pedagogických 

titulov docent alebo profesor spĺňa kvalifikačné, vedecko-výskumné a pedagogické 

kritériá potrebné pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 

patologická anatómia a súdne lekárstvo a preto odporúčam jeho menovanie za 

profesora v uvedenom odbore. 

 

               

 

                                                                    Prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD. 

                                                            prednosta ústavu Ústavu pat. anat. LF UK  


