
Záznam 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 
MUDr. Jozefa Babalu, PhD. za docenta v odbore chirurgia 

 

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS so súhlasom 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
   
 
Predseda:  
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA            - LF UK  a OÚSA Bratislava 
Členovia:  
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.                   - LF MU a FN Brno 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.                          - LF SZU a NOÚ Bratislava  
 
Dňa 28.4.2022 v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce sa konala online verejná habilitačná prednáška MUDr. Jozefa Babalu, 
PhD., na tému „Apendektómia v detskom veku”.  
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK:  
Dr.h.c.prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA, prof. MUDr. Milan Kokavec. 
PhD.,MPH, prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., 
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., PhD., FESC. 
 
Hodnotenie prednášky: Prednáška vzbudila záujem. Tému vysvetlil didakticky správne. 
Niektoré aspekty demonštroval na výsledkoch vlastnej práce. 
V diskusii prezenčne vystúpili:   prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, doc. MUDr. 
Augustín Prochotský, CSc  

Záver hodnotenia komisie prezentovanej prednášky bol vyhodnotený kladne. 

Po habilitačnej prednáške sa v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce uskutočnila obhajoba habilitačnej práce na tému: „ Vrodené 
cievne ochorenia detského veku, hemangiómy a cievne malformácie“. 
 
Oponenti oboznámili prítomných so svojimi posudkami:  
 prof. MUDr. Michal Rygl, PhD.                – dištančnou formou  
 prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.       – dištančnou formou    
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.     –prezenčnou  formou 
 
Všetci traja oponenti konštatujú, že predložená práca spĺňa všetky kritéria 
pre habilitačnú prácu a preto navrhujú prácu akceptovať ako podklad pre 
habilitačné konanie a zároveň odporúčajú udelenie vedecko-pedagogického 
titulu docent.   



V diskusii k habilitačnej práci vystúpili: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, dekan 
LFUK prof .MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., prof. 
MUDr. Milan Kokavec. PhD.,MPH              
 
Záverom MUDr. Jozef Babala, PhD. zodpovedal na všetky otázky, pripomienky oponentov a 
diskutujúcich. 

Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 
Komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia 
habilitačnej prednášky a posudkov habilitačnej práce dospela k nasledovnému stanovisku: 

MUDr. Jozef Babala, PhD. sa narodil v roku 1965 v Bratislave.  V roku 1990 získal 
Diplom MUDr. v študijnom odbore detské lekárstvo a v roku 2004  ukončil doktorandské 
štúdium a získal akademický titul „philosophiae doctor” (PhD.) v odbore chirurgia na 
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

V roku 1993 získal špecializačnú atestáciu v odbore chirurgia prvý stupeň. V roku 1998 
získal špecializačnú atestáciu v odbore detská chirurgia. V roku 2018 získal Diplom 
v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie.  

 
Priebeh zamestnaní: 
 
 V období 8/1990 do 5/1998 pôsobil na Klinike detskej chirurgie v Detskej fakultnej 
nemocnici v Bratislave. 
Od 6/1998 po súčasnosť pôsobí na Klinike detskej chirurgie LF UK v Národnom ústave 
detských chorôb v Bratislave. 
 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
 
Od roku 1998 pôsobí ako odborný asistent na Klinike detskej chirurgie LF UK v Národnom 
ústave detských chorôb v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas v rozsahu plného 
úväzku. 
V období od  10/2006- 10/2018 pracoval ako zástupca prednostu pre školskú činnosť na 
Klinike detskej chirurgie LF UK v Národnom ústave detských chorôb. 
V období 11/2018 až 10/2020 pracoval ako poverený prednosta na Klinike detskej chirurgie 
LF UK v Národnom ústave detských chorôb. 
Od 1.11.2020 doteraz pôsobí ako prednosta na Klinike detskej chirurgie LF UK v Národnom 
ústave detských chorôb. 
                        
Uchádzač v rámci plnenia pedagogických povinností vedie od roku 1998 stáže, prednášky, 
semináre pre študentov LF UK 3.-6. ročníka v slovenskom a anglickom jazyku. V rokoch 
2011-2015 bol menovaný za člena Komisie Rady ŠVOČ. Od roku 2011 bo 16x vedúcim 
diplomových prác a 11x oponentom diplomových prác pre slovenských a zahraničných 
študentov. Od roku 2016 je členom štátnicových komisií a to v odbore chirurgia a v odbore 
pediatria. V roku 2018 zaviedol interaktívnu formu štúdia pomocou aplikácie wooclap. 



Participuje na vedení zahraničných študentov v rámci programov ERASMUS, SAIA a v rámci 
výmenných stáží IFMSA.  
Od septembra 2021 je členom pracovnej skupiny Komisie dekana LFUK v Bratislave pre 
reformu štúdia v oblasti detské lekárstvo – chirurgické odbory. 
 
 
Vedecko-odborná a publikačná činnost': 
 

MUDr. Jozef Babala, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa zameriava na 
problematiku detskej chirurgie. 
Je autor vysokoškolskej učebnice: : Babala, Jozef [UKOLFKDCH] (100%) : Vrodené cievne 

anomálie. In: Princípy chirurgie : 4. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 935-984 [3,51 AH]. - 
ISBN 978-80-89607-37-2 

 
Je autorom 64 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných časopisoch, z toho 9 
v časopisoch s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)  a je prvým autorom v 10 publikáciách, z toho 2 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
MUDr. Jozef Babala, PhD. má celkove 94 citácií vedeckých prác, z toho 72 citácií 
registrovaných v citačných indexoch. 
Hirschov index dosahuje číslo 4. 
 
 
Spoluriešiteľ grantových projektov: 
 
Člen riešiteľského kolektívu  grantovej úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA- Projekt 1/0086/17 
 
 
Členstvá v odborných spoločnostiach: 
 
Od roku 2014 člen dozornej rady Slovenskej lekárskej spoločnosti 
Od roku 2015 člen výkonného výboru Európskej spoločnosti detskej endoskopickej chirurgie- 
pozícia webmastera 
Od roku 2015 člen výboru Spoločnosti detskej chirurgie, traumatológie a miniinvazívnej 
chirurgie 
Od roku 2018 prezident výboru Spoločnosti detskej chirurgie, traumatológie a miniinvazívnej 
chirurgie 
Od roku 2018 predseda správnej rady Občianskeho združenia detská chirurgia Slovenska 
Od roku 2019 do roku 2021 vedúci pracovnej skupiny (Video committee) pri Európskej 
spoločnosti detskej endoskopickej chirurgie 
Člen redakčnej rady periodika Monitor medicíny SLS 
Konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore detská chirurgia 
Člen European Paediatris Surgeons´ Association 
Od roku 2021 člen pracovnej skupiny pre Optimalizáciu siete nemocníc a kategorizáciu 
ústavnej zdravotnej starostlivosti MZ SR 
Od roku 2021 tajomník Spolku slovenských lekárov v Bratislave 



 Záver: 
MUDr. Jozef Babala, PhD. je skúseným vedeckým pracovníkom a dobrým pedagógom. 
Komisia konštatuje, že MUDr. Jozef Babala, PhD. spĺňa požiadavky, ktoré LF UK v 
Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu docent 
v odbore chirurgia. 

 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

predseda habilitačnej komisie 

 

  prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.                        prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc  

           člen habilitačnej komisie                                     člen habilitačnej komisie 


