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Návrh habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu 

 

Odbor: Chirurgia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Meno uchádzača: MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH 

 

Téma habilitačnej práce :„Diagnostika a liečba nehmatných lézií prsníka“ 
 

Názov prednášky: „Laparoskopická lavostranná hemikolektomia“ 

 

 

Dátum a čas prednášky: 5. decembra 2022 o 12:00 hod. 

 

 

Verejná habilitačná prednáška sa konala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, 

v zasadacej miestnosti Rektorátu, na 2. posch., Limbová 12, Bratislava. 

 

Predseda komisie, členovia komisie a oponenti boli schválení Vedeckou radou Lekárskej 

fakulty dňa 24.10.2022. 

 

 

Zoznam členov a oponentov habilitačnej komisie 

 

 

Predseda:   - Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

                     Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB 

 

Členovia :  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

                  Chirurgická klinika a transplantačné centrum UN Martin   

                  doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.  

                  Chirurgická klinika JLF UK a MFN 

                   

 

 

 

 

Oponenti:  Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

                  Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA 

                  prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS 

                  I.chirurgická klinika LF SZU a UBN 

                  prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA 

                  I.chirurgická klinika UN LP Košice 

                       

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky: 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. 

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. 

MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH 

 

 

 

  Habilitačný spis  MUDr. Mariána Bakoša, PhD., MPH obsahuje všetky materiály v súlade s 

požiadavkami § 12 ods.1 písm. e  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ č. 246/2019 Z.z. 

o postupe pri získavania vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických 

titulov docent a profesor. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Lekárskej 

fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave.  

 

Predložené materiály : 

 

1. Žiadosť o začatie habilitačného konania 

2. Prehľad plnenia kritérií na habilitačné konanie LF SZU v Bratislave 

3. Životopis/ Curriculum vitae 

4. Doklady o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa - získaní vedecko-akademickej 

hodnosti  (osvedčená kópia) 

5. Doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (osvedčená kópia) 

6. Prehľad doterajšej pedagogickej činnosti na vysokej škole, alebo externej vzdelávacej 

inštitúcii potvrdený vedúcim pracovníkom  

7. Publikačná činnosť : Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných 

prác, učebných textov, prehľad preukázateľných ohlasov na vedecké práce, podľa 

platných smerníc MŠ SR (písomná a elektronická forma) 

8. Zoznam a stručná charakteristika 5 najvýznamnejších vedeckých prác 

9. Zoznam vedeckých projektov- grantov 

 

10. Habilitačná práca  
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Plnenie kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ na Lekárskej fakulte SZU  

v Bratislave 

 

 
 
Merateľné ukazovatele Habilitačné konanie (DOCENT) 

KVALIFIKAČNÉ  PREDPOKLADY 

a)Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 

(PhD.) prípadne jeho starší ekvivalent (CSc.) 

alebo vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.). 

 

28.11.2008 získaný vedecko-akademický 
titul PhD. /doctor philosophiae/ v odbore 
chirurgia 

b) v klinických odboroch dosiahnutie 

najvyššieho špecializačného stupňa, t.j. 

špecializačná skúška alebo atestácia II. stupňa 

v študijnom odbore, v ktorom sa uskutočňuje 

habilitácia 

15.10.2002 špecializácia v odbore Chirurgia 
prvého stupňa 
9.11.2006 špecializácia v špecializačnom 
odbore Gastroenterologická chirurgia 

PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE 

3 roky po PhD. od 1.11. 2020 – 31.11. 2022 – odborný 
asistent na LF SZU v Bratislave s úväzkom 
0,51 
od roku 2012 – 2018 – vykonávanie 
pedagogickej praxe na LF SZU v Bratislave 

Vedenie záverečných prác  3 Vedenie diplomových prác študentov LF 
SZU a UNB - 3 

 Vedenie stáží z chirurgie na I. chirurgickej 
klinike LF SZU UNB 

Prednášky z chirurgie pre študentov LF 
SZU a UNB 

člen komisie štátnych skúšok z chirurgie pre 
6. ročník všeobecného lekárstva v 
akademickom roku 2022/2023 pre 
Univerzity Komenského v Bratislave - 
Lekárska fakulta (zahraniční a slovesnkí 
študenti LF SZU)  

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Riešiteľ alebo spoluriešiteľ 

minimálne 1 grantová úloha  

Implementation of a modern innovative 
concept nutritional application into the 
students' learning process and the subsequent 
use of knowledge in practice.  Projekt č. 
004SPU-4/2019 

Online simulátor modelových klinických situácií 
v urgentnej medicine. Projekt č. 010UKF-4/2023 

 
Výskumný pobyt /mobilita/stáž na zahraničnom 

pracovisku 

min. 1 v súhrnnom trvaní 5 dní 

Department of Surgery and Department of Surgical 

Theatres and Technology klinický 

pozorovateľ/chirurgický asistent – 4 týždne od 5. 

augusta 2003 do 4 septembra 2003. 

PUBLIKAČNÁ /TVORIVÁ ČINNOSŤ 
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Výstupy  - publikácie in extenso v kategóriách 

A+, A, A-, a B podľa kategorizácie výstupov 

min. 20  

z toho: 

-10 výstupov ako prvý, korešpondujúci alebo 

posledný autor, maximálne 20 % prác z toho 

môže byť publikovaných v recenzovaných 

zborníkoch, 

-  min 1 výstup kategórie A+  

- minimálne 3 práce musia byť uverejnené 

v časopisoch s  impakt faktorom (IF)  

vnútorné choroby IF ≥ 0,70 alebo kumulatívny 

IF ≥ 3 

chirurgia  IF ≥0,56 alebo kumulatívny IF ≥ 2 

 

44 
 
 
15 
 
 
1 
 
3 
 
 
 

 

P – Pedagogický výstup  

 - 1 x vysokoškolská učebnica, skriptum, 

učebný text (pri spoluautorstve je podiel 

uchádzača v rozsahu najmenej 3 AH tvoriacich 

jeden celok alebo súčet  vo vysokoškolskej 

učebnici alebo skriptách 

1x Autor skrípt – rozsah 5,7 AH 
1x Spoluautor skrípt – rozsah 0,53 AH 

Celkový počet ohlasov   min. 15 

z  toho  

WoS/SCOPUS/PUBMED   10 

35 citácií 
13 citácií v databáze Web of Science alebo 
SCOPUS    

Rozvoj odboru a doktorandského štúdia 

 
•  

Oponentúry projektov, grantových úloh, 

oponentúry doktorandských dizertačných prác, 

habilitačných prác, špecializačných prác, 

recenzie publikácií, a pod. doma a v zahraničí – 

min. 2 

Oponovanie diplomových prác študentov LF 
SZU a UNB - 3  
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Štatistika publikačnej činnosti autora  MUDr. Mariána Bakoša, PhD., MPH 

 

 

 

Štatistika ohlasov autora: MUDr. Mariána Bakoša, PhD., MPH 

 

 
 

 

 

 

Kvalifikačné predpoklady 

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktorých 

osvedčené kópie dokladov sú doložené v Habilitačnom spise. 

V roku 1998 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.), a v r. 2008 ukončil 

doktorandské štúdium  (PhD.) v odbore chirurgia. V r. 2006 vykonal špecializačnú skúšku 

v odbore Gastroenterologická chirurgia. V r. 2002 vykonal špecializačnú skúšku v odbore 

Chirurgia 1. stupňa. V r. 2013- 2016 získal certifikát z Chirurgie prsníka. 

V r. 1999 pracoval na odd. traumatológie NsP v Nitre, v r. 2007-2010 pracoval na odd. 

Chirurgickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici, v  r. 2015 bol primárom na odd. 

COS a CS FN v Nitre, v r. 2016 bol námestníkom riaditeľa pre liečebno- preventívnu 

starostlivosť FN v Nitre, v r. 2017- 2020 bol medicínskym riaditeľom FN v Nitre a od r. 

2002- doteraz pracuje na Chirurgickej klinike FN v Nitre. 
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Pedagogická činnosť 

 
Uchádzač spĺňa kritériá pre pedagogickú činnosť, vedie prednášky z chirurgie pre 

študentov LF SZU a UNB, vedie stáže z chirurgie na I.chirurgickej klinike LF SZU a UNB, 

vedie a oponuje diplomové práce, je členom komisie štátnych skúšok z chirurgie. 

-r. 2020 – 2022 – odborný asistent na LF SZU; v r. 2012- 2018 vykonával 

pedagogickú prax na LF SZU v Bratislave 

 

 

Ohlasy a publikačná činnosť 

 

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH spĺňa kritériá pre publikačnú činnosť. 

Celkový počet publikácií    74 

Celkový počet citácií          35 

 

 

 

Zhodnotenie habilitačného spisu 

 

Habilitačný spis  MUDr. Mariána Bakoša, PhD., MPH obsahuje všetky materiály v súlade s 

požiadavkami § 12 ods.1 písm. e  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ č. 246/2019 Z.z. 

o postupe pri získavania vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických 

titulov docent a profesor. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Lekárskej 

fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave. 

 

    

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača 

 

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH dňa 05.12.2022 o 12.00 hod. predniesol verejnú 

habilitačnú prednášku na tému :Laparoskopická lavostranná hemikolektomia 
 

Hodnotenie prednášky je prílohou tejto správy. 

 

 

Zhodnotenie habilitačnej práce 

Habilitačná práca je spracovaná na 168 stranách, obsahuje 32 obrázkov a 34 tabuliek. Zvolená 

téma habilitačnej práce je aktuálna. Autor sa v práci zameriava na sledovanie pacientiek 

s nehmatnými léziami v prsníku, ktoré boli liečené na pracovisku autora. Autor sa 

k stanovenej problematike stavia zodpovedne, čerpá zo súčasnej literatúry a zo svojich 

odborných skúseností. Habilitačná práca vyjadruje spôsobilosť autora samostatne tvorivo 

a vedecky pracovať. Spĺňa kritériá pre habilitačnú prácu. Celkovo je práca spracovaná na 

vynikajúcej úrovni. 
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Oponenti habilitačnej práce po zodpovedaní otázok uvedených v posudkoch odporúčajú 

menovanému udeliť titul docent v odbore Chirurgia. 

 

 

Záver 

 

Habilitačná komisia – členovia, oponenti sa po verejnej habilitačnej prednáške, obhajobe  

a následnej diskusii zúčastnili tajného hlasovania, ktorého výsledok bol v prospech udelenia 

vedecko-pedagogickej hodnosti docent. 

 

 Predseda habilitačnej komisie Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. odporúča 

členom Vedeckej rady udeliť MUDr. Mariánovi Bakošovi, PhD., MPH vedecko-pedagogickú 

hodnosť docent v študijnom odbore Chirurgia.  

 

 

 

 

Predseda:    

- Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.                               ------------------------------------ 

  Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB 

 

 

Členovia :     

 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.                                             ------------------------------------- 

 Chirurgická klinika a transplantačné centrum UN Martin 

                       

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.                                          --------------------------------------- 

Chirurgická klinika JLF UK a MFN 

 

 

 

 

 

Oponenti:      

  

 

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA              ----------------------------------------- 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA 

 

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS                 --------------------------------------- 

 I.chirurgická klinika LF SZU a UNB 

                      

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA                               -------------------------------------- 

I.chirurgická klinika UN LP Košice 
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V Bratislave 05.12.2022         


