
Opis Habilitačného / Inauguračného konania: 

 

1. Vymedzenie odboru habilitačné konania a konanie  na vymenúvanie profesorov 

Názov odboru Habilitačného / 
Inauguračného konania 

Chirurgia 

Obsahované vymedzenie 

Odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia je 
obsahovo vymedzený teoretickými a vedeckými 
poznatkami v oblasti chirurgie a jej jednotlivých 
pododborov: všeobecná chirurgia, gastroenterochirurgia, 
urológia, ortopédia, úrazová chirurgia, neurochirurgia, 
cievna chirurgia, kardiochirurgia, chirurgia oka, ORL a 
anesteziológia. 

Odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia 
zahŕňa aj znalosti z príbuzných teoretických, predklinických 
a klinických medicínskych odborov ako aj poznatkov z 
príbuzných medicínskych a prírodovedných disciplín. 

 

Udeľovaný akademický titul doc./prof. 

Priradenie k študijnému 
odboru/odborom 

Všeobecné lekárstvo 

 

2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania 

2.1. Zodpovedné osoby 

Osoby zodpovedné za Habilitačné / Inauguračné konanie 

prof. MUDr. Petr Kolář, PhD;  
prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.,  
doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD. 

 
2.2. Vedecká rada 

Zloženie vedeckej rady 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=54&oid=#menutopodkaz  
Vedecká rada SZU : http://www.szu.sk/index.php?&menu=96&oid=#menutop 

 
2.3. VUPCH 

Výstupy tvorivých činností v Slovenskom Jazyku 

odkaz 

Výstupy tvorivých činností v Anglickom Jazyku 

odkaz 

 

3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent/profesor 

Názov vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita 
Sídlo vysokej školy: Limbová 12, 831 01 Bratislava 
Identifikačné číslo vysokej školy: 165361 
Názov fakulty: Lekárska fakulta 
Sídlo fakulty: Limbová 14, 83101 Bratislava 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=54&oid=#menutopodkaz
http://www.szu.sk/index.php?&menu=96&oid=#menutop


3.1. Aktuálne kritériá 

Odkaz na aktuálne kritériá 

 

 

3.2. Predchádzajúce znenia 

Odkaz na predchádzajúce znenia 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=135&oid=#menutop 

Platnosť predchádzajúceho znenia:  

 

4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu  profesor 

4.1. Aktuálne kritériá 

Odkaz na aktuálne kritériá 

 

 

4.2. Predchádzajúce znenia 

Odkaz na predchádzajúce znenia 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=54&oid=#menutopodkaz 

Platnosť predchádzajúceho znenia:  

 

5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania 

5.1. Vnútorný predpis 

Odkaz na vnútorný predpis, alebo jeho časť 
Vnútorný predpis č. 7/2022 Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave  
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c7-2022-
Pravidla_HKaIK.pdf 
Vnútorný predpis č. 8/2022 Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a 
oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave 
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c8-2022-
Pravidla_vyberu_clenov_habilitacnych_a_inauguracnych_komisii_a_oponentov.pdf 
Vnútorný predpis č. 9/2022 Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c9-2022-
Postup_a_nalezitosti_obsahu_HIK.pdf 
 

 

5.2. Predchádzajúce znenia 

Odkaz na predchádzajúce znenia 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/2-2021-O_ziskavani_vedecko-
pedagogickych_titulov.pdf 

 
 

Platnosť predchádzajúceho znenia:  

 

6. Linky na ukončené konania a ich výsledky 

http://www.szu.sk/index.php?id=1043&menu=     

http://www.szu.sk/index.php?&menu=135&oid=#menutop
http://www.szu.sk/index.php?&menu=54&oid=#menutopodkaz
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c7-2022-Pravidla_HKaIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c7-2022-Pravidla_HKaIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c8-2022-Pravidla_vyberu_clenov_habilitacnych_a_inauguracnych_komisii_a_oponentov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c8-2022-Pravidla_vyberu_clenov_habilitacnych_a_inauguracnych_komisii_a_oponentov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c9-2022-Postup_a_nalezitosti_obsahu_HIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c9-2022-Postup_a_nalezitosti_obsahu_HIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/2-2021-O_ziskavani_vedecko-pedagogickych_titulov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/2-2021-O_ziskavani_vedecko-pedagogickych_titulov.pdf
http://www.szu.sk/index.php?id=1043&menu=


http://www.szu.sk/index.php?id=1044&menu= 

 

7. Linky na prebiehajúce konania 

http://www.szu.sk/index.php?id=1043&menu= 
http://www.szu.sk/index.php?id=1044&menu= 

 

http://www.szu.sk/index.php?id=1044&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1043&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=1044&menu=

