
Záznam 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Františka Horna, PhD. za docenta v odbore chirurgia 
 

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 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 Bratislava  
Členovia:  
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.                                        - LF SZU Bratislava  
 doc. MUDr. Miroslav Gajdoš,CSc., MPH., mim. prof.     - LF UPJŠ Košice 
 
Dňa 18. februára 2021 v prítomnosti členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej 
práce sa konala online verejná habilitačná prednáška MUDr. Františka Horna, PhD., na tému 
„ Deformity neurokránia – možnosti liečby ”. Habilitačnú prednášku posudzovali členovia 
Vedeckej rady LFUK: 
 
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. 
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA  
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH 
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.. 
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH 
 
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. Eliška 
Kubíková. Záver hodnotenia komisie prezentovanej prednášky bol vyhodnotený kladne 

Po habilitačnej prednáške sa na online zasadnutí Vedeckej rady LFUK uskutočnila obhajoba 
habilitačnej práce na tému: „Defekty neurálnej rúry“ 
Oponenti oboznámili prítomných so svojimi posudkami:  
 
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.(I. chirurgická klinika LFUK BA) -prezenčnou formou 
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (LF FN Motol)  - dištančnou formou 
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. MBA ( LF UPJŠ Košice) - dištančnou formou 
 
Všetci traja oponenti konštatujú, že predložená práca spĺňa všetky kritériá 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: dekan LFUK – prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., 
IFAANS, prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 
 
Záverom MUDr. František Horn, 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. František Horn PhD. sa narodil roku 1964 v Bratislave.  V rokoch 1982-1988  
študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, všeobecné lekárstvo.  V roku 1991  získal 
špecializačnú atestáciu I. stupňa z odboru chirurgia. V roku 1996 získal špecializačnú 
atestáciu z odboru detská chirurgia a v roku 2018 špecializačnú atestáciu v odbore 
zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2004  ukončil doktorandské štúdium a 
získal akademický titul „philosophiae doctor” (PhD.) v odbore chirurgia.  

Priebeh zamestnaní: 
V rokoch 1988-1992 Klinika detskej chirurgie DFNsP Bratislava 
1992- súčasnosť – Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava 
2010-2015 Neurochirurgická klinika LF UK a UNB Bratislava 
2014- Neurosurgery, QMC Nottingham (6 mesiacov) 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
Od roku 1992 doteraz pracuje na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave ako 
odborný asistent, na plný úväzok, kde prebieha výučba v odbore chirurgická propedeutika, 
chirurgia, vedenie stáží, seminárov, prednášok v slovenskom a anglickom jazyku, skúšanie 
predmetu chirurgická propedeutika. 
Od roku 2004 sa špecializuje na vedenie seminárov pre študentov 6. ročníka, zároveň prednáša 
v rámci predštátnicovej prípravy v predštátnicovom bloku z detskej chirurgie, v slovenskom 
a anglickom jazyku. 
 
Od roku 2009 – súčasnosť – vedenie PVP detská chirurgia. 
Od roku 2011 je členom komisie pre obhajobu diplomových prác. 
Od roku 2017 je členom štátnicovej komisie v odbore chirurgia v slovenskom jazyku 
Bol vedúcim obhájených diplomových prác 27 študentom. 
 
Autor skrípt: Horn František [UKOLFKDCH] (100%):  Vybrané kapitoly z detskej chirurgie -
1.vyd.- Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, 111s, [6,29 AH] 
Je spoluautorom viacerých kapitol vo vysokoškolských učebniciach. 
 
 
 
 
 
 



Vedecko-odborná a publikačná činnost': 
MUDr. František Horn, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti  zameriava na 
problematiku detskej chirurgie.  
Je autorom vysokoškolskej učebnice: Horn František [UKOLFKDCH] (100%):  Vybrané 
kapitoly z detskej chirurgie 
Je autorom monografie: Horn, František [UKOLFKDCH] (100%):  Spina bifida : Kaudálne 
defekty neurálnej rúry. – 1.vyd. – Prešov: vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, 96s. 
Je autorom 80 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných časopisoch, z toho 5 
v časopisoch s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)  a je prvým autorom v 22 publikáciách, z toho 2 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
Štatistika ohlasov (128): 
[01] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (91) 
[02] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (6) 
[03] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (19) 
[04]  Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (12) 
 
Zodpovedný riešiteľ vedeckých projektov: 
1.Číslo projektu: 2007/21-UK-04 
Typ: Ministerstvo zdravotníctva  
Názov: Nové trendy v diagnostike a terapii defektov neurálnej rúry 
LF UK/Klinika detskej chirurgie 
 
2.Číslo projektu: 2012/1-UKBA-1 
Typ: Ministerstvo zdravotníctva 
Názov: Chirurgická terapia spasticity u detí s detskou mozgovou obrnou 
LF UK/ Klinika detskej chirurgie 
 
Spoluriešitel' grantových projektov: 
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 
Názov projektu: Dynamika rozvoja zápalu pri akútnej apendicitíde v experimente 
Bratislava: Klinika detskej chirurgie LF UK a DFN, 2000 
 
Prezident organizačného výboru kongresu: 
Simanov deň detskej chirurgie v Bratislave ( koná sa každoročne, v roku 2019 bol 18.ročník) 
2.ročník spojený s 8.Dunajským sympóziom detskej chirurgie (2003 – 9 zúčastnených krajín) 
 
Organizácia workshopov na pôde NÚDCH v Bratislave: 
Miniinvazívna detská chirurgia (November 2004) 
Nové možnosti v liečbe detí s mozgovou obrnou (Apríl 2013) 
Multidisciplinárny management detí so spina bifida (Apríl 2019) 
 
Organizácia workshopov v zahraničí: 
Spina bifida – how to treat?, Tajikistan, Dushanbe, Chudžend- apríl 2017 
Neural tube defects – surgery, CIC, bowel management, Ternopil – november 2018 
 



Absolvované workshopy v zahraničí: 
Tte ESPN Postgraduate Course in Pediatric Neurosurgery (2009-2011, 8.cyklus trojročné 
cykly, Postgraduálny kurz ESPN v detskej neurochirurgii)  
 
Pracovné pobyty: 
1992 Neurochirurgia UNB (3 mesiace) 
1994 Pediatric Neurosurgery, Institute for Neurology and Neurosurgery, Beth Israel Medical 
Center, Fred Epstein, rick Abbott, New York, USA (4 mesiace) 
1998 Kinderchirurgie, LKH Salzburg, Austria (2 mesiace) 
 

 
Členstvá v odborných spoločnostiach: 
 
Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie, 
SSDCHTECH, SLS, člen výboru v rokoch 2009-2014 
Neurochirurgická spoločnosť, SNChS, člen od roku 2010- trvá 
Európska spoločnosť detskej neurochirurgie, ESPN, členstvo od roku 2012- trvá 
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, Brussels, člen od roku 2007, 
člen výboru od roku 2015- trvá 
 
Ocenené publikácie: 
Inguinálna hernia u detí, Slovenský chirurg, 2001 najlepšia publikácia časopisu 
Horn, F., a kol.: Detská chirurgia – 1.vyd.-Bratislava: Slovak Academic Press, 2014 
 
 
Záver: 
MUDr. František Horn, PhD. je skúseným vedeckým pracovníkom a dobrým pedagógom. 
Komisia konštatuje, že MUDr. František Horn, 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. Juraj Pechan, CSc.                 doc. MUDr. Miroslav Gajdoš,CSc., MPH., mim.prof 

      člen habilitačnej komisie                                     člen habilitačnej komisie 


