
1 
 
 

Z á z n a m 

habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie  

MUDr. Branislava Trebatického, PhD. za docenta v odbore urológia. 

 

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  

LFUK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., so súhlasom Vedeckej rady LFUK 

v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

Predseda:  prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.             -    LFUK Bratislava 

Členovia:   prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD.     -     LF SZU Bratislava 

       prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. -     LF UPJŠ Košice 

 

Dňa 28. apríla 2022 v prítomnosti členov habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce sa konala verejná habilitačná prednáška MUDr. Branislava Trebatického, 
PhD., na tému: „Ischemicko-reperfúzne  poškodenie transplantovanej obličky.“ 

            
 

Po prednáške nasledovala diskusia. MUDr. Trebatický zodpovedal otázky, pripomienky  k 

plnej spokojnosti diskutujúcich. 

 

Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. 

doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD. 

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 

prof. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. 

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. 

 

Hodnotenie prednášky: Téma prednášky je veľmi aktuálna, zaoberá sa veľmi dôležitým 

aspektom včasného nástupu funkcie štepu a prevenciou ischemicko- reperfúzneho 

poškodenia. Poznanie procesu poškodenia štepu na celulárnej a subcelulárnej úrovni má 

zásadný vplyv na dlhodobé výsledky transplantácií obličiek.. Poukazuje na potrebu 

kooperácie klinickej medicíny s predklinickým výskumom  a na možné výsledky tejto 

spolupráce. Prednáška bola zrozumiteľne postavená, didakticky správne štruktúrovaná. 
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Grafické spracovanie vrátane obrazových súborov bolo na vysokej úrovni. Prednáška 

dokumentovala pedagogickú vyspelosť uchádzača a jeho schopnosť zrozumiteľne 

interpretovať a prezentovať nové poznatky. 

 

Po habilitačnej prednáške sa uskutočnila obhajoba habilitačnej práce na tému:  

„Oxidačné poškodenie endotelu v urológii.“ 

 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. MUDr.  Jaroslav Racek, DrSc.  
(Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK Plzeň) 
   

vo svojom posudku uvádza formálne a odborné hodnotenie práce MUDr. Trebatického. Ide 

o komentovaný súbor deviatich vedeckých prác publikovaných vo vedeckých  časopisoch. 

V dvoch prípade ide o kapitoly v monografiách.  

Práca je zameraná hlavne na vplyv oxidačného poškodenia endotelu a jeho vplyv na erektilnú 

funkciu muža. Je prehľadná a zrozumiteľná pre čitateľov. Za významné považuje oponent 

zdôraznenie koincidencie a kardiovaskulárneho rizika u pacientov trpiacich erektilnou 

dysfunkciou. Oponent vyzdvihuje kvality práce, poukazuje na bohatú citovanosť prác 

uchádzača v databázach WOS. 

Hodnotená práca podľa oponenta zodpovedá svojim obsahom, rozsahom i spracovaním 

požiadavkám kladeným na habilitačnú prácu..V súlade s pravidlami habilitačného konania 

odporúča predloženú prácu k obhajobe..  

 
 prof. MUDr. Dalibor Ondruš, PhD.  
(1.Onkologická klinika LFUK a OUSA  Bratislava) 
 

Popisuje členenie práce a jednotlivých kapitol. 

Ďalej píše že, téma habilitačnej práce MUDr. Trebatického, PhD. je veľmi aktuálna. 

Erektilnú dysfunkciu možno považovať za marker skorého subklinického poškodenia 

koronárnych a cerebrálnych artérií, teda za nezávislý prediktor budúcich kardiovaskulárnych 

príhod. Skorá identifikácia a eliminácia príčin vaskulárnej erektilnej dysfunkcie vedie k 

zlepšeniu prognózy pacientov. Predložená habilitačná práca sumarizuje najnovšie poznatky v 

tejto oblasti, vysvetľuje patogenézu niektorých významných porúch tzv. mužského zdravia a 

prezentuje výsledky vlastnej vedeckej aktivity s novým, inovatívnym pohľadom na 

problematiku erektilnej dysfunkcie s prínosom pre ďalší rozvoj vedy i pre klinickú prax. 

„Predloženú habilitačnú prácu hodnotím vysoko pozitívne a odporúčam ju k obhajobe a po 
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jej úspešnej obhajobe odporúčam udeliť MUDr. Branislavovi Trebatickému, PhD. vedecko-

pedagogický titul – docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

urológia.“ 

 

 
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.  
(Klinika urológie,  FNsP  J.A. Reimana  Prešov) 
 
Predkladaná habilitačná  práca sa  venuje  dôležitej  problematike, ktorá  zahŕňa  rozsiahlu  

škálu   klinických príznakov  ochorení  endotelu, pričom  autor  sa  v svojej  vedeckej práci  

zameral  na súvislosti medzi  poškodením  endotelu  a erektilnou  dysfunkciou. V   práci   sú  

publikované  viaceré  dôležité  výsledky výzkumu vplyvu  oxidačného stresu  na  endotel  vo  

vzťahu  k erektilnej  dysfunkcii. Tejto  problematike  sa  Dr.  Trebatický  s kolektívom 

spolupracovníkov   intenzívne  venuje  viacej  ako 17 rokov. Obsahovo i formálne práca 

spĺňa všetky náležitosti habilitačnej práce. MUDr. Branislav Trebatický, PhD. predloženou 

prácou potvrdil, že má cieľavedomý prístup ku skúmanej problematike, ovláda metódy 

vedeckej práce a je schopný prinášať nové, dôležité vedecké poznatky obohacujúce klinickú 

prax. Navrhujem, aby po úspešnej obhajobe práce „Oxidačné poškodenie endotelu v 

urológii“ bol MUDr. Branislavovi Trebatickému, PhD. v zmysle paragrafu 1 ods. 8 vyhlášky 

č. 246/2019 Z. z. MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor udelený vedecko- pedagogický titul 

„docent“ v študijnom odbore Urológia. 

 

Záverom MUDr. Branislav Trebatický, PhD. zodpovedal na všetky otázky, pripomienky 

oponentov aj 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. Branislav Trebatický, PhD. sa narodil roku1972  v Bratislave. V rokoch 1993 - 2000 

študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, všeobecné lekárstvo. Doktorandské štúdium 

ukončil v roku 2010 na LF UK a získal vedecko-akademickú hodnosť PhD.  

V roku 2003  získal špecializačnú atestáciu z urológie. 

V roku 2019 zložil na LFUK v Bratislave, špecializačnú skúšku - Zdravotnícky manažment a 

financovanie 

Pracovné zaradenia:  
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2000-2001: Klinika hrudníkovej chirurgie NÚTaRCH v Bratislave, sekundárny lekár  

2001-trvá: Urologická klinika LFUK, SZU a UNB: 2001-2013: sekundárny lekár 2013-2015: 

vedúci lekár JIS 2015-2018: vedúci lekár oddelenia  

2018-trvá: zástupca prednostu Urologickej kliniky 

 2005-trvá: Urologická klinika LFUK, SZU a UNB: odborný asistent vysokej školy 

 

Prehľad pedagogickej činnosti: 

 

2005-trvá: odborný asistent, Urologická klinika LFUK, SZU a UNB 

  vedenie prednášok, odborných stáží z predmetu Urológia pre študentov 5. a 6. ročníka 

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a pre 

študentov 5. ročníka v študijnom odbore zubné lekárstvo v slovenskom, i anglickom 

jazyku  LF UK a SZU. 

 vedenie a oponovanie diplomových prác študentov. 

 

Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:  

MUDr. Branislav Trebatický, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti zameriava na 

urológiu, urologickú onkológiu, transplantológiu, andrológiu a tkanivové inžinierstvo 

v urológii.  

Jeho publikačná činnosť obsahuje 32  vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných 

časopisoch. Z celkového počtu vedeckých publikácií in extenso je 8 x IF ≥ 0,5  - kumulatívny 

index  IF = 13,015  (J Cit Rep), 12 x  prvý autor, 2 x IF ≥ 0,5  kumulatívny index IF= 2,855 

(AK LFUK) . uchádzač je 1x spoluautor VŠ učebnice   - z toho 1x 3 AH;                                                  

3x spoluautor monografie, 1x autor skrípt (AK LFUK) 

Štatistika ohlasov: (111) 

 [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (93) 

 [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)  

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8)  

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (9) 
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Záver: 

MUDr. Branislav Trebatický, PhD. je uznávaným odborníkom s prínosom pre rozvoj 

urológie.  Je vedeckou osobnosťou, dosiahol výsledky, ktoré publikoval v rôznych vedeckých 

časopisoch v doma i v zahraničí.  

Komisia konštatuje, že MUDr. Branislav Trebatický, PhD. spĺňa požiadavky, ktoré LFUK 

v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 

Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore urológia. 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. 

 predseda habilitačnej komisie 

 

 

 

prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.                          prof. MUDr. Juraj Pechan,PhD. 

člen habilitačnej komisie                                                 člen habilitačnej komisie  

 


