
Záznam 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Michala Hulmana, PhD. za docenta v odbore chirurgia. 
 

Podľa vyhlášky MŠ 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 Bratislava 
Členovia:  
prof. MUDr. Jaroslav Lindner CSc.                     - 1. LF UK Praha  
 doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA                   - CKTCH Brno 
 
 
Dňa 23. septembra 2021 v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie a 
oponentov habilitačnej práce sa konala online verejná habilitačná prednáška MUDr. Michala 
Hulmana, PhD., na tému „Totálna náhrada srdca”.  
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., prof. MUDr. Ľudovít 
Danihel, PhD., prof. MUDr.  Fedor Šimko, CSc., FESC , prof. MUDr. Viera Štvrtinová, 
CSc.  
 
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, dekan LFUK 
prof.MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, prof. MUDr. Juraj Pechan, 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: 
„Transkatétrová implantácia srdcových chlopní“. 
 
Oponenti oboznámili prítomných so svojimi posudkami:  
 prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.              –  prezenčnou  formou  
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.     –  dištančnou  formou 
doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.           – dištančnou  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.               
Záverom MUDr. Michal Hulman, 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. Michal Hulman, PhD. sa narodil roku 1961 v Bratislave.  V rokoch 1979 – 1985  
študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, všeobecné lekárstvo.  V roku 1988 získal 
špecializačnú atestáciu I. stupňa z odboru chirurgia. V roku 1995 získal špecializačnú 
atestáciu z odboru kardiochirurgia. V roku 2010  ukončil doktorandské štúdium a získal 
akademický titul „philosophiae doctor” (PhD.) v odbore chirurgia. V roku 2007 – 
špecializačné štúdium odbor Zdravotnícky manažment a financovanie. 

Priebeh zamestnaní: 
V rokoch 1985 – 2001 pôsobil v UKVCH Bratislava – SÚSCH Bratislava ako chirurg. 
V rokoch 2002- 2003 pôsobil ako primár Kardiochirurgického oddelenia FNsP Košice 
V rokoch 2003-2005 pôsobil ako primár Kardiochirurgického oddelenia VÚSCH  Košice 
V rokoch 2006-2007 pôsobil ako primár Kardiochirurgického oddelenia VÚSCH a.s., 
Košice 
V roku 2007 bol menovaný primárom OSCH, NÚSCH a.s. Bratislava 
Od roku 2019 pôsobí na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH, a.s. 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
Od r. 2010 pôsobil ako odborný asistent Kliniky kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH, a.s. na 
0,21 úväzok a od roku 2018 na úväzok 0,53. 
Od 15.5.2019 pôsobí ako odborný asistent, prednosta Kardiochirurgickej kliniky LF UK 
a NÚSCH, a.s.  na ustanovený týždenný pracovný čas. 
 
Na kardiochirurgickej klinike vykonáva práce v zaradení vysokoškolský učiteľ – odborný 
asistent, v rozsahu plného pracovného úväzku. 
Vedenie prednášok so zameraním na kardiochirurgiu v študijnom programe všeobecné 
lekárstvo pre 6. ročník študentov LF UK, študujúcich v slovenskom aj anglickom jazyku. 
Vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov, konzultácie pre študentov 
a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov so zameraním na kardiochirurgiu. 
 
Autor vysokoškolskej učebnice: Hulman Michal [UKOLFKCH] (100%): Mechanické 
podporné systémy a totálna náhrada srdca v kardiochirurgii dospelého veku. -1.vyd.-
Bratislava: Berlina, 2020. – 105s. [online] ISBN 978-80-972674-9-0 
 
Od 30.7.2012 je odborným garantom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 
kardiochirurgia (vrátane vedenia špecializačných kurzov a predsedania v skúšobnej komisii 
špecializačnej skúšky z kardiochirurgie) 
V rámci pregraduálneho štúdia študentov medicíny LF SZU prebiehajúcej na Klinike 
kardiochirurgie spolupracuje na zabezpečení výučby chirurgickej propedeutiky v 3.ročníku 



všeobecného lekárstva v slovenskom a od roku 2012 aj v anglickom jazyku, chirurgie 4.ročník 
všeobecného lekárstva v slovenskom a od roku 2012 aj v anglickom jazyku., prednášky 
chirurgie 4.ročník študentov zubného lekárstva v slovenskom jazyku. 
Bol vedúcim 5 diplomových prác na LF SZU. 
V rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia bolo od roku 2012 
doteraz zaradených 16 lekárov, od roku 2012 bolo vydaných 10 kvalifikačných dokladov 
v špecializačnom odbore kardiochirurgia. 
Od akademického roku 2018/2019 školí 1 doktoranda v externej forme v postgraduálnom 
štúdiu v odbore chirurgia. 
 
 
Vedecko-odborná a publikačná činnost': 

MUDr. Michal Hulman, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa zameriava na 
problematiku kardiochirurgie,  
Je autorom vysokoškolskej učebnice: Hulman Michal [UKOLFKCH] (100%): Mechanické 
podporné systémy a totálna náhrada srdca v kardiochirurgii dospelého veku. -1.vyd.-
Bratislava: Berlina, 2020. – 105s. [online] ISBN 978-80-972674-9-0 

 
 Je autorom 76 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných časopisoch, z toho 27 
v časopisoch s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)  a je prvým autorom v 13 publikáciách, z toho 8 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
MUDr. Michal Hulman, PhD. má celkove 187 citácií vedeckých prác, z toho 179 citácií 
registrovaných v citačných indexoch. 
 
Spoluriešiteľ grantových projektov: 
MZ SR 2016/13-FAUK-1 
Názov projektu: Intramyokardiálna autológna transplantácia mononukleárnych derivátov 
z kostnej drene pancientom s chronickou chorobou srdca s postihnutím koronárnych artérií 
podstupujúci aorto – koronárne premostenie (CABG) 
Doba riešenia: 2016-2018 
 
MZ SR výzva 2019 
Názov projektu: Nové metódy prevencie a liečby oxidačného stresu, ischemicko – reperfúzne 
poškodenia a transplantácia srdca 
Doba riešenia: 1.11.2019  31.12.2021 
 
Členstvá v odborných spoločnostiach: 
Od roku 2004 člen Slovenskej lekárskej spoločnosti a člen Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti 
 
Ocenenia: 
V roku 2011 mu bola udelená Gelanova medaila – Dekan Farmaceutickej fakulty UK 
v Bratislave. 
V roku 2019 mu bolo udelená Krištálové krídlo za rok 2018 v kategórii medicína a veda. 
V roku 2019 bola udelená Pamätná medaila k príležitosti 100.výročia Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave. 



Záver: 
MUDr. Michal Hulman PhD. je skúseným vedeckým pracovníkom a dobrým pedagógom. 
Komisia konštatuje, že MUDr. Michal Hulman, 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. Jaroslav Lindner CSc.                 doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA                                      

      člen habilitačnej komisie                                     člen habilitačnej komisie 


