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SPRÁVA  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu  

MUDr. Mateja Škorvánka, PhD., 

odborného asistenta na Neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach za docenta v študijnom odbore 7.1.11 Neurológia 

___________________________________________________________________________ 

 

MUDr. Matej Škorvánek, PhD., sa narodil 30. apríla 1984 v Košiciach. Po maturite 

študoval v rokoch 2002 - 2008 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, na ktorej 

získal po úspešnom absolvovaní štúdia titul Doktor medicíny v odbore Všeobecné lekárstvo. 

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2008 nastúpil ako sekundárny lekár na 

Neurologickú kliniku UNLP Košice a v roku 2010 začal pracovať ako asistent na 

Neurologickej klinike LF UPJŠ a súčasne zahájil externé doktorandské štúdium na University 

Medical Center Groningen, University of Groningen, v Holandsku. V roku 2013 absolvoval 

špecializačnú skúšku v odbore Neurológia s pochvalou a jeho práca Dystónia a dystonické syndrómy 

bola ohodnotená ako najlepšia a publikovaná v tom istom roku ako odborná monografia. V roku 2014 

obhájil na UMCG Groningen a súčasne na Lekárskej Fakulte Univerzity P. J. Šafárika Košice 

vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae Doctor (PhD.) v študijnom odbore Neurológia s 

témou dizertačnej práce „Fatigue, Apathy and Quality of Life in Parkinson‘s Disease.“  

Od roku 2014 až do súčasného obdobia MUDr. Matej Škorvánek, PhD., pracuje ako odborný 

asistent na Neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. V marci 2017 získal vedecký kvalifikačný 

stupeň IIa. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,  je aktívnym členom Slovenskej neurologickej 

spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti,  International Parkinson and Movement 

Disorder Society (MDS), pričom aktuálne pôsobí v ôsmich komisiách a pracovných 

skupinách MDS vrátane Európskej edukačnej komisie, Leadership Task Force, Rating Scales 

program a ďalších. Bol zástupcom SR v projekte COST “European Network for study of 

dystonia syndromes”. Slovenská neurologická spoločnosť organizačná zložka Slovenskej 

lekárskej spoločnosť mu udelila cenu odbornej spoločnosti v súťaži o najlepšiu publikáciu 

v rokoch 2013, 2014 a 2015. MUDr. M. Škorvánek, PhD., bol takisto účastníkom prestížneho 

MDS Program for Young LEAders in Movement Disorders, do ktorého bolo doteraz 

historicky celosvetovo vybraných len 36 mladých neurológov. 
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MUDr. Matej Škorvánek, PhD., absolvoval študijné pobyty na Neurologickej klinike, 

Karlovej Univerzity v Prahe, ČR; Dept. of Functional Neurosurgery, University College 

London, UK; Dept. of Neurology, Medical University Center Groningen, Holandsko; a Dept. 

of Neurology, Medical University Vienna, Rakúsko.  

 

HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  PEDAGOGICKEJ  PRÁCE 

 

MUDr. Matej Škorvánek, PhD., sa venuje pedagogickej činnosti na Lekárskej fakulte 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach kontinuálne 7 rokov a 6 mesiacov. Od roku 2010 vedie 

ako odborný asistent praktické cvičenia a vybrané prednášky pre študentov všeobecného 

a zubného lekárstva z predmetu Neurológia 1 a  2. a v odboroch Fyzioterapia 

a Ošetrovateľstvo.  Pedagogická činnosť je vedená v slovenskom a anglickom jazyku. Bol 

školiteľom 6 úspešne obhájených diplomových prác, v súčasnosti vedie aktívne štyri 

diplomové práce. Od roku 2015 je kontinuálne školiteľom krúžkov ŠVOČ na Neurologickej 

klinike LF UPJŠ, pričom v krúžkoch už participovalo 25 študentov a v súčasnosti aktívne 

v troch projektoch participuje 17 študentov doktorského štúdia. Študenti pravidelne a úspešne 

prezentujú výsledky vedecko-výskumnej grantovej činnosti Neurologickej kliniky na 

školských, celoslovenských kolách konferencií ŠVOČ, aktívne sa zúčastňujú domácich aj 

zahraničných študentských konferencií (napr. Leiden International (Bio)Medical Student 

Conference, Leiden, Holandsko) a v rokoch 2016 a 2017 zvíťazili v rámci klinického odboru 

konferencie ŠVOČ na LF UPJŠ v Košiciach. 

MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,  je členom lektorského zboru špecializačného štúdia 

v odbore Neurológia a je aktívnym školiteľom 6 účastníkov špecializačného vzdelávania. 

MUDr. Matej Škorvánek, PhD., je spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice 

vydanej v domácom  vydavateľstve, takisto je autorom kapitoly knihy vydanej v zahraničnom 

vydavateľstve (Elsevier).  

MUDr. Matej Škorvánek, PhD., bol hlavným organizátorom 5 medzinárodných 

kongresov Európskeho významu, a spoluorganizátorom viacerých medzinárodných 

a domácich kongresov. 
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HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  VEDECKOVÝSKUMNEJ  PRÁCE 

 

Doterajšia vedecko-výskumná činnosť MUDr. Mateja Škorvánka, PhD., je zameraná 

predovšetkým na problematiku extrapyramídových ochorení, hlavne štúdium biomarkerov 

premotorického štádia Parkinsonovej choroby, non-motorických prejavov Parkinsonovej 

choroby a genetiky Parkinsonovej choroby a dystónie. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.,  

publikoval spolu 32 pôvodných vedeckých prác. Z uvedeného počtu bolo 28 prác 

publikovaných v zahraničných a 4 práce v domácich časopisoch s kumulatívnym impact 

faktorom 73, pričom od začiatku roka 2018 má akceptované 4 práce v časopisoch s IF>7, 

z toho 3x ako prvý autor. Práce MUDr. Mateja Škorvánka, PhD. boli citované 111-krát 

v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., bol 

autorom alebo spoluautorom viac ako 100 prednášok, ktoré boli aktívne prezentované na 

zahraničných alebo domácich vedeckých a odborných konferenciách/sympóziách a 

zaznamenal celkovo 19 abstraktov a 2 publikované príspevky. Je zástupcom hlavného 

riešiteľa resp. spoluriešiteľ 2 APVV grantov, 2 VEGA grantov a grantu COST.  

 

MUDr. Matej Škorvánek, PhD., vedie ambulanciu pre extrapyramídové ochorenia na 

Neurologickej klinike, zaviedol metódu hlbokej mozgovej stimulácie v liečbe Parkinsonovej 

choroby, dystónie a tremoru a takisto diagnostiku zriedkavých extrapyramidových ochorení, 

vďaka čomu bolo centrum pri Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP Ministerstvom 

Zdravotníctva uznané ako Centrum pre zriedkavé extrapyramidové ochorenia. 

K habilitačnému konaniu predložil habilitačnú prácu na tému „Klinické aspekty 

vybraných nemotorických prejavov Parkinsonovej choroby“. Prácu pozitívne hodnotili 

oponenti prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD., prof. MUDr. Ján Roth, PhD., a prof. MUDr. 

Peter Valkovič, PhD., ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

ZÁVER  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

Po zhodnotení osobnostných vlastností MUDr. Mateja Škorvánka, PhD., jeho 

pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských 

posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: “Koncept prodromálnej 

Parkinsonovej choroby - kde sme a kam smerujeme“ habilitačná komisia konštatuje, že 

MUDr. Matej Škorvánek, PhD., spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky Ministerstva 
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školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulte.  

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach udeliť MUDr. Matejovi Škorvánkovi, PhD, vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore 7.1.11. Neurológia.   

 

 

V Košiciach, 28. marca 2018 

 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie:    prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, v. r.         

           profesorka neurológie 


