
Záznam 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Martina Sabola, 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. Juraj Pechan, CSc.                                        - LF SZU Bratislava  
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA                       - LF UPJŠ Košice 
 
Dňa 15. apríla 2021 v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie a 
oponentov habilitačnej práce sa konala online verejná habilitačná prednáška MUDr. Martina 
Sabola, PhD., na tému „Súčasné trendy v manažmente pacientov s hepatálnymi metastázami 
kolorektálneho karcinómu“ . 
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: Dr. h. c. prof. MUDr. 
Ján  Breza, DrSc., MPH, prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, 
PhD., MPH, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., 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, dekan LFUK 
prof.MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

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: „Prediktívne 
faktory rekurencie po kuratívnej resekcii pečene pre hepatálne metastázy kolorektálneho 
karcinómu“ 
Oponenti oboznámili prítomných so svojimi posudkami:  
 
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH      - dištančnou formou  
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.           - dištančnou formou 
doc. MUDr. Milan Schnorrer CSc.               - prezenčnou  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: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, dekan 
LFUK prof .MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS. 
Záverom MUDr. Martin Sabol, 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. Martin Sabol PhD. sa narodil roku 1970 v Bratislave .  V rokoch 1988-1994  
študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, všeobecné lekárstvo.  V roku 1998  získal 
špecializačnú atestáciu  I. stupňa z odboru chirurgia. V roku 2003 získal špecializačnú 
atestáciu II. stupňa  z odboru chirurgia,  a v roku 2015 úspešne absolvoval  špecializačné 
štúdium  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2009  ukončil 
doktorandské štúdium a získal akademický titul „philosophiae doctor” (PhD.) v odbore 
chirurgia.  

Priebeh zamestnaní: 
Od roku 1995- doteraz – Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava 
Od roku 2011 pôsobí ako primár Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
 
Od r. 2011 poverený vykonávaním funkcie zástupcu prednostu Kliniky onkologickej chirurgie 
LF UK a OÚSA Bratislava. 
Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent na LF UK od roku 2013 v rozsahu pracovného úväzku 
0,500. 
 Od r. 2011 – primár Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava. 
             Pregraduálna výučba na Klinike onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA  

- Výučba medikov 3.ročníka všeobecného lekárstva v rámci predmetu Chirurgická 
propedeutika 

- Vedenie prednášok so zameraním na onkologickú chirurgiu v študijnom 
programe všeobecného lekárstva pre 4.,  a 6. ročník študentov LF UK študujúcich 
v slovenskom aj anglickom jazyku 

- 6x vedúci záverečných prác študentov LF UK  
- Vedenie prednášok pre študentov ročníka v predmete Vybrané kapitoly 

z onkologickej chirurgie ( zimný a letný semester) 
- Vedenie prednášok pre zahraničných študentov 6.ročníka LF UK študujúcich 

v anglickom jazyku – Seminars in Surgery for 6th class s témou : „Current trends 
in oncology“ , letný aj zimný semester 2015-2020 

 Je autorom viacerých učebných textov, ktoré uvádza v zozname publikačnej činnosti. 
 
 
Autor skrípt: Sabol, Martin  [UKOLF] (100%): Chirurgická liečba primárnych a sekundárnych 
malígnych nádorov pečene  [elektronický zdroj] -1.vyd.- Bratislava: Univerzita Komenského, 
2017, 83.s, [online], Lit.:124 zázn., ISBN 978-80-223-4313-8 
Je spoluautorom viacerých kapitol vo vysokoškolských učebniciach. 



Vedecko-odborná a publikačná činnosť: 
MUDr. Martin Sabol, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti  zameriava na 
problematiku onkologickej chirurgie.  
Je autorom skrípt a učebných textov: Sabol, Martin  [UKOLF] (100%): Chirurgická liečba 
primárnych a sekundárnych malígnych nádorov pečene   
Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice vydanej v domácom vydavateľstve: Durdík, Štefan 
[UKOLFKOCH],  Donát Róbert [UKOLF],Králik Róbert [UKOLF], Chvalný Peter 
[UKOLF],Malina Ján, Marek Vítězstav [UKOLF], Mračna Peter [UKOLF], Palaj Július 
[UKOLF], Sabol Martin [UKOLF], Sokolová Jana, Straka Martin, Záhorec Roman 
[UKOLFKAIM]: Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie 
 
Je autorom 33 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných časopisoch, z toho 4 
v časopisoch s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)  a je prvým autorom v 13 publikáciách, z toho 2 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
Štatistika ohlasov (21): 
[01] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (14) 
[02] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1) 
[04]Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (6) 
 
Spoluriešiteľ grantových projektov: 
Projekt VEGA s názvom Funkčná a somatická adaptácia štítnej žľazy po parciálnej resekcii, 
vedúci MUDr. Petra Zahradníková, PhD. 
 
EuroPOWER PROTOKOL 2018-2019 (NCT 03814681) – Európska medzinárodná 
multicentrická prospektívnz štúdia. Pooperačný výsledok u onkochirurgických pacientom 
s využitím protokolu ERAS EUROPOWER 
 
Projekt AZV NV18-03-00470: „Vliv perioperační opiátové analgézy na cirkulující nádorové 
buňky u karcinomu kolorekta: multicentrická randomizovaná klinická studie“ – pracovisko 
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc 
 
Organizoval medzinárodné chirurgické sympózia pod autoritou LF UK, OUSA a Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti 
 
Aktívne prezentoval  LFUK a OUSA na zahraničných svetových a európskych kongresoch, 
absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty: 
Slovenia , Italy, Germany 
 
Členstvá v odborných spoločnostiach: 
Slovenská lekárska spoločnosť –  člen od roku 2010 – trvá 
Slovenská chirurgická spoločnosť- člen od roku 2010 – trvá    
SEKCAMA (Sekcia karcinómu prsníka) – podpredseda spoločnosti  od roku 2010 – trvá 
Fellow of International College of Surgery (FICS) od roku 2018 
Od roku 2013 člen v Komisii pre inovatívnu liečbu OÚSA, Komisie pre nádory tráviaceho 
traktu OÚSA, Melanómovej komisie OÚSA, Komisie pre gynekologické nádory OÚSA 



Záver: 
MUDr. Martin Sabol, PhD. je skúseným vedeckým pracovníkom a dobrým pedagógom. 
Komisia konštatuje, že MUDr. Martin Sabol, 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.                    prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA 

      člen habilitačnej komisie                                     člen habilitačnej komisie 


