
 
Záznam habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Radoslava Zamborského, PhD., odborného asistenta Ortopedickej kliniky LFUK a 
NUDCH v Bratislave za docenta v odbore Ortopédia 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 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., so súhlasom Vedeckej rady LF UK 

v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:  

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.     (LF UK Bratislava)  - predseda 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.           (LF SZU Bratislava) - člen 
prof. MUDr. David Kachlík, PhD.       (2. LF UK Praha)   - člen 
 

Dňa 10. VI. 2021  o 9.00 hod. sa konala  v Ladzianskeho posluchárni za on line prítomnosti 

členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce verejná habilitačná prednáška na 

tému: “Použitie moderných vstrebateľných materiálov pri kostnochrupavkových léziách u 

detí“.  

Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: 

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA., 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.,  

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.,  

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH,  

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  

 

Posudzovatelia prednášku hodnotili kladne. 

 

Po habilitačnej prednáške sa uskutočnila on line obhajoba habilitačnej práce na tému: 

„Regeneratívna medicína a perspektívy v liečbe osteochondrálnych lézií“ 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (1. LF UK Praha),  

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA (LF UK Bratislava),  

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., (LF UPJŠ a UNLP Košice) 

 
Oponenti vo svojich posudkoch konštatovali: 
Prof. MUDr. Valér Džupa, PhD: Habilitačná práca MUDr. Radoslava Zamborského PhD je 

po stránke obsahovej veľmi kvalitná a splňuje požiadavky zákona 131/2002 o vysokých 

školách. Odporúča prijať prácu k obhajobe a udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore ortopédia 



Prof. MUDr. Štefan Durdík PhD:  Habilitačná práca vyjadruje spôsobilosť autora samostatne 

tvorivo a vedecky pracovať. Spĺňa kritériá pre habilitačnú prácu. Autor pracoval so súčasnou 

bázou odbornej literatúry a vlastných výsledkov. Po úspešnej obhajobe odporúča 

vymenovanie autora za docenta v študijnom odbore ortopédia 

Doc. MUDr. Marek Lacko PhD.: Autor preukázal schopnosť vedeckého a tvorivého myslenia 

ako aj vysokú fundovanosť v problematike regeneratívnej medicíny a liečby 

osteochondrálnych defektov. Práca spĺňa kritériá požadované k uskutočneniu habilitačného 

konania. 

Oponenti odporúčajú  udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

V diskusii k habilitačnej prednáške a habilitačnej práci vystúpili: Prof. MUDr. Juraj Šteňo, 

DrSc., Prof. MUDr. Peter Stanko PhD. a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 
 

MUDr. Radoslav Zamborský , PhD., pohotovo a fundovane odpovedal na otázky  

oponentom a diskutujúcim. 
 

Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu diskusia a hlasovanie členov komisie prebehlo  

on line. 

Habilitačná komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia 

habilitačnej prednášky, oponentských posudkov dospela k nasledovnému stanovisku: 

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD sa narodil v r. 1978 v Bratislave 

Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvoval v r. 2003. 

Vedecko-pedagogickú hodnosť PhD.,  obhájil v Bratislave na LF SZU v roku 2014. 

Špecializáciu v odbore úrazová chirurgia absolvoval na LF SZU v Bratislave v r. 2009 

Špecializáciu v odbore Ortopédia absolvoval na LFUK v roku 2018 
 
Pracovné zaradenia: 

2003-2005 Klinika chirurgickej onkológie NOU Bratislava 

2005-2006 resident medical officer Lourdes Hospital Liverpool UK 

2006-2016 Klinika úrazovej chirurgie SZU Bratislava 

2014-2018 Anatomický ústav LFUK Bratislava – odborný asistent 

2016 – súčasnosč Ortopedická klinika LFUK a NUDCH Bratislava – odborný asistent 

 

Prehľad pedagogickej činnosti: 

Prednosta Ortopedickej kliniky LFUK a NUDCH potvrdil, že MUDr Radoslav Zamborský 

PhD od r 2016 viedol pre študentov prednášky, semináre a praktickú výučbu študentov 

v slovenskom aj anglickom jazyku a podielal sa na vedení a obhajobách diplomových prác 



 

Vedecko – odborná a publikačná činnosť: 

V prehľade publikačnej činnosti je MUDr. R. Zamborský, PhD., autorom alebo spoluautorom 

2 vysokoškolských učebníc, 6 vedeckých prác vydaných v karentovaných časopisoch,  v 4 

vedeckých prácach v ostatných zahraničných časopisoch, v 15 vedeckých prácach v ostatných 

domácich časopisoch. Ostatné príspevky sú z akademickej knižnice LFUK v prílohe. 

Menovaný má 194 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch. 

Bola spoluriešiteľom 5 vedeckých projektov v rámci KEGA, VEGA a APVV. 
 

 

Záver: 

MUDr. Radoslav Zamborský PhD., je vyspelým odborníkom v odbore Ortopédia, dosiahol 

výsledky, ktoré publikoval v rôznych zahraničných a domácich odborných časopisoch.  

Komisia konštatuje, že MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., spĺňa požiadavky, ktoré LF UK 

v Bratislave vyžaduje od uchádzačov o habilitáciu. 

Komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 

odbore Ortopédia.   
 

V Bratislave dňa 10.6.2021 
 
 
 
 
    prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. 
                                                    predseda habilitačnej komisie 
 
 
 
 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.                      Prof.. MUDr. David Kachlík, PhD. 
    člen habilitačnej komisie                                      člen habilitačnej komisie 
 


