
                                                          
 

Z á z n a m 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Rastislava Sysáka, PhD. za docenta v odbore gynekológia a pôrodníctvo 
 
 
V zmysle § 1., ods. 8 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov docent a profesor a čl. 3, ods. 1 Zásad habilitačného konania 
o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského 
v Bratislave komisia v zložení: 
 
Predseda:  Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.                  -    LFUK Bratislava 
Členovia:   doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD., mim. prof.           -    LF SZU Bratislava  
                   doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA            -   Nemocnica AGEL Košice-Šaca 
                          
v zmysle čl. 3, ods. 2 horeuvedených zásad preskúmala splnenie kritérií platných  
na Lekárskej fakulte UK pre vymenúvacie konanie a konštatuje:  
 
MUDr. Rastislav Sysák, PhD. si dňa 14. 4. 2022 podal žiadosť o vymenovanie za docenta 
v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
  

Hodnotenie splnenia kritérií na získanie titulu docent platných od 5. 12. 2016. 
1. Čl.1 Kvalifikačné predpoklady: 

Doktorandské štúdium PhD. ukončené 18. 5. 2010. 
Na I. gynekologicko-pôrodníckej klinika LF UK a UNB pracuje od roku 2004,  
teda 18 rokov. 
Špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo v r. 2000 a 2007, špecializácia 
v odbore pediatrická gynekológia v r. 2004, špecializácia v odbore perinatológia 
a maternofetálna medicína v r. 2012, špecializácia v odbore financovanie 
a manažment zdravotníctva v r. 2015.  

2. Čl. 2 Pedagogická činnosť 
Od roku 2004 vedenie praktických cvičení, seminárov 5. a 6. ročníka všeobecného 
lekárstva LF UK v Bratislave. Od roku 2011 prednášky, vedenie diplomantov. 

3. Čl. 3 Publikačná činnosť 
Hodnotená podľa výstupu z univerzitnej databázy „EviPub“ zo dňa 17. 2. 2022. 
Vysokoškolská učebnica: autor jednej a spoluautor jednej.  
Sysák, Laššánová, Šiarnik, Kollár: Epilepsia a ženy: Špecifické problémy 
farmakoterapie epilepsie u žien, Edusan 2016, 
Borovský: Gynekologická endokrinológia, Herba 2016 
Autorstvo 20 in extenso publikácií, max. 20 % v zborníkoch: 
Je uvedených: 127 publikácií, max. 5 v zborníkoch. 
Minimálne 5 sú s IF viac ako 0,56 
Prvý autor v 10 publikáciách: 
Uvedených 32 publikácií.  
Minimálne 2 sú s IF viac ako 0,56 

4. Čl. 4 Grantová činnosť 
Riešiteľ alebo spoluriešiteľ 1 grantovej úlohy.  
Uvedený 1 grant KEGA a 1 grant VEGA ako spoluriešiteľ.   



5. Čl. 59 Ohlasy na publikačnú činnosť: 
Minimálne 15 citácií, z toho minimálne 5 vo Web of Science alebo SCOPUS. 
Uvedených 48 citácií, z toho 33 registrovaných v citačných indexoch. 

Habilitačná komisia Lekárskej fakulty UK Bratislava pre vymenovanie za docenta v odbore 
gynekológia a pôrodníctvo  MUDr. Rastislava Sysáka, PhD., odborného asistenta  
I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave zhodnotila 27.  05.  2022 
osobnosť uchádzača vysoko pozitívne, konštatuje, že spĺňa všetky požadované kritériá.  
                        
Dňa 10. 11. 2022 o 09:00 hod na predzasadnutí Vedeckej rady LFUK v prítomnosti členov 
habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce sa konala verejná habilitačná prednáška 
MUDr. Rastislava Sysáka, PhD. na tému „Možnosti interdisciplinárnej spolupráce pediatra 
a pediatrického gynekológa“.  
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: Prof. MUDr- Podracká, 
PhD., Prof. MUDr. Brucnerová, PhD., prof. MUDr. Jurkovičová, PhD., doc. MUDr. Bohmer, 
PhD., doc. MUDr. Ozorovský, PhD. V diskusii vystúpili prof. Urdzík, doc. Dosedla a prof. 
Podracká. 
Úroveň prednesenia a vysokú odbornosť kandidáta uviedli vo svojich hodnoteniach. 
Posudzovatelia konštatovali, že téma prednášky je veľmi aktuálna. Prednáška bola 
zrozumiteľne postavená, správne štrukturovaná, grafické spracovanie bolo na vysokej úrovni. 
Prednáška dokumentovala pedagogickú vyspelosť uchádzača. 
 
Na zasadnutí VR LF UK o 13.30 vo Veľkej posluchárni tepretických ústavov LF UK sa 
uskutočnila obhajoba habilitačnej práce na tému: „Súčasné možnosti prenatálnej 
diagnostiky“. 

Oponentské posudky predniesli: 
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH – LF UPJŠ a UNLP Košice 
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. – LF UK a UNB Bratislava 
 

Za neprítomného ospravedlneného doc. MUDr. Michala Kouckého, PhD. – 1. LFUK a 
VFN Praha prečítal posudok prof. Borovský. 

 
V diskusii k habilitačnej prednáške a k habilitačnej práci vystúpili: doc. Rusnák, prof. Varga 
a doc. Celec. 
 
MUDr. Sysák, PhD. zodpovedal na všetky otázky, pripomienky oponentov a diskutujúcich. 
Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo online 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. Rastislav Sysák, PhD. sa narodil v roku 1973 v Bratislave. 
Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvoval v r. 1991 - 1997. 
2004 – 2010 štúdium PhD.  
2000 – 2012 špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická gynekológia 
a perinatológia a maternofetálna medicína. 
Od 2004 pracuje na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava. 
MUDr. Rastislav Sysák, PhD. sa pedagogickej praxi venuje kontinuálne od svojho nástupu 
na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave od 1. septembra 2004. Podieľa sa na výučbe predmetu gynekológia 
a pôrodníctvo v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom 
programe. Od akademického roku 2010/2011 do súčasnosti pracuje vo funkcii tajomníka  
I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB. Aktívne sa zúčastňuje tvorby programu 
stáží, seminárov a prednášok predmetu gynekológia a pôrodníctvo. Aktívne sa zapojil aj do 



tvorby sylabov predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
 
MUDr. Rastislav Sysák, PhD. bol doteraz školiteľom 13 diplomantov, ktorí úspešne obhájili 
záverečné práce. Aktuálne je školiteľom troch diplomantov. V rámci pedagogickej činnosti 
bol MUDr. Rastislav Sysák, PhD. oponentom viacerých nielen diplomových, ale aj 
špecializačných prác v špecializačných odboroch  gynekológia a pôrodníctvo, pediatrická 
gynekológia a maternofetálna medicína. 
 
MUDr. Rastislav Sysák, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti zameriava  hlavne  
na problematiku rizikového a patologického tehotenstva, prenatálnej diagnostiky, 
pôrodníctva, pediatrickej gynekológie a právnych aspektov gynekológie a pôrodníctva. 
  
Zoznam grantov a vedeckých projektov: 
1. Vytvorenie nových (video) študijných materiálov k praktickej výučbe detskej chirurgie – 
Video atlas detsko-chirurgických postupov. KEGA grant 019UK-4/2022 – spoluriešiteľ.          
2. Úloha netózy v patológii preeklampsie – VEGA grant 1/0156/17 (2017 – 2019) – 
spoluriešiteľ. 
 
Habilitačná komisia jednomyseľne na podklade tajného hlasovania odporúča priznanie 
vedecko - pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 

 
     Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 
     predseda habilitačnej komisie 
 
  
   doc. MUDr. Igor Rusňák,PhD., mim. prof.         
   člen habilitačnej komisie                                     
 
 
    doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA 
    člen habilitačnej komisie                            
 
 
 
 
   


