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SPRAVA A NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 

inauguračné konanie doc. MUDr. Branislava Stančáka, CSc. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

 

Meno uchádzača 

o inauguračné konanie:  doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. 

 

Pracovné zaradenie uchádzača: docent na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

v Košiciach  

 

Odbor habilitačného 

a inauguračného konania:  Vnútorné choroby 

 

Predseda inauguračnej komisie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 

Členovia inauguračnej komisie: prof. MUDr. Jozef Kautzner, CSc., FESC 

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. 

prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 

 

Oponenti:    prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. FRCP 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. 

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC 

 

Inauguračná komisia schválená VR UPJŠ LF dňa: 24. mája 2022 

 

Inauguračná komisia vymenovaná dňa:  25. mája 2022 

 

 

Téma inauguračnej prednášky: Úloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového 

zlyhania a náhlej srdcovej smrti 

 

Miesto, dátum a čas  

inauguračnej prednášky:  27.09.2022 o 9.00 hod. 

 

Miesto, dátum a čas zasadnutia 

inauguračnej komisie: Košice, poslucháreň č. 4, hybridné zasadnutie 

27.09.2022 o 9.45 hod 

 

Miesto zasadnutia inauguračnej komisie:  Košice, hybridné zasadnutie 

 

Predstavenie uchádzača 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. sa narodil 13. mája 1953 v Košiciach. Po maturite študoval 

v rokoch 1971-1977 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo a po jej 

úspešnom ukončení získal titul MUDr. V roku 1990 obhájil dizertačnú prácu na tému 

„Nefarmakologická liečba refraktérnych supraventrikulárnych tachykardií“ a získal titul kandidáta 

vied (CSc.). Na základe úspešného habilitačného konania v roku 2010 získal vedecko-pedagogický 

titul docent. 
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Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. vykonal v r. 1981 atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva, 

v r. 1985 atestáciu z kardiológie, v r. 1994 atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva a v r. 2003 

atestácia zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. 

 

Počas svojej kariéry absolvoval viacero zahraničných stáží napr. v Helsinkách, Moskve, Prahe, 

Londýne, Miláne, Hamburgu, Aténach, Káhire, Berlíne a v Coburgu v Nemecku. 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. bol členom výboru Slovenskej asociácie srdcových arytmií, 

pôsobil ako expert v pracovnej skupine WHO s úlohou „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, bol 

krajským odborníkom pre kardiológiu a predsedom kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej 

spoločnosti. 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. v súčasnosti pracuje ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii 

docenta na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach. 

 

Preskúmanie splnenia kritérií inauguračného konania 

 

Inauguračná komisia dňa 21.06.2022 preskúmala splnenie kritérií inauguračného konania doc. 

MUDr. Branislava Stančáka, CSc. a vypracovala podľa Časti V, Čl. 20, ods. 1 Rozhodnutia rektora 

UPJŠ č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov profesor a docent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach stanovisko 

k splneniu požadovaných kritérií. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. preukázal veľmi dobrý prehľad v prednášanej problematike. 

Na prednášku boli pozitívne ohlasy zo strany diskutujúcich. Na vznesené otázky v rámci diskusie  

inaugurant odpovedal pohotovo, vecne a erudovane, čo potvrdzuje jeho veľmi dobrú odbornú znalosť 

problematiky. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača, 

(vrátane spätnej väzby od študentov na jeho pedagogickú činnosť), dodržiavania etických 

štandardov v oblasti integrity výskumu 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. vykázal kontinuálnu pedagogickú činnosť na UPJŠ LF od roku 

1979, z toho od získania titulu docent 12 rokov kontaktnej výučby, čím prekračuje predpísaný 

minimálny počet hodín výučby. Je autorom jednej vysokoškolskej učebnice, ďalších 4 kapitol v iných 

VŠ učebniciach, jednej zahraničnej monografie s 8 autorskými kapitolami so súhrnným  rozsahom 

36,75 autorského hárka. Celkový počet pedagogických výstupov je 49. Inaugurant je pozitívne 

hodnotený študentmi, čo potvrdzujú aj pravidelné študentské evaluácie. 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. je autorom a spoluautorom 89 vedeckých prác in extenso, 

z toho 13 prác bolo publikovaných v karentovaných časopisoch , z toho v 5 z nich bol prvým alebo 

korešpondujúcim autorom. Publikoval 13 prác s požadovaným IF (v  5 prípadoch bol v pozícii prvého 

alebo korešpondujúceho autora). Jeho úhrnný IF je v pozícii prvého alebo korešpondujúceho autora 

9,129 (požadované najmenej 7,5). Ohlasov, uvedených v citačných databázach WoS, SCOPUS je 

spolu 259 (celkovo 533), čím vysoko prekračuje požadované minimum 50 ohlasov. 
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Bol hlavným riešiteľom jedného grantového projektu VEGA, zástupcom riešiteľa vedeckého grantu 

Slovenskej asociácie srdcových arytmií a spoluriešiteľom 2 vedecko-výskumných úloh Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR). 

 

Všetky relevantné výskumy uchádzača prešli príslušnými etickými komisiami a recenznými 

konaniami. 

 

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. sa výraznou mierou podieľa na vytváraní vlastnej vedeckej 

školy v oblasti inauguračného vymenovania, kde bol školiteľom 4 úspešne ukončených doktorandov 

(z toho dvoch na Fakulte farmakológie UK v Bratislave a dvoch na Lekárskej fakulte UPJŠ 

v Košiciach). Aktuálne pôsobí ako školiteľ jedného doktoranda. Pôsobil aj ako oponent viacerých 

dizertačných a habilitačných prác. Jeho dominantnou oblasťou odborného a pracovného záujmu je 

oblasť diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu, pričom doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. 

vykonal niektoré terapeutické výkony ako prvý na území SR. Preto je uňho obzvlášť potrebné 

zdôrazniť unikátne prepojenie vedy s jej praktickou realizáciou v praxi, čo plne dokumentoval aj 

obsah jeho inauguračnej prednášky. Vyškolil mnohých slovenských i zahraničných lekárov v oblasti 

intervenčnej arytmológie a pôsobil od roku 1987 aj ako expert v pracovnej skupine WHO. Je členom 

viacerých odborných spoločností so zameraním na kardiológiu, najmä špecificky na arytmológiu 

a chronické srdcové zlyhávanie. 

 

Tajné hlasovanie k vypracovaniu návrhu inauguračnej komisie 

 

Inauguračná komisia v súlade s Časťou V., Čl. 20, ods. 3) Rozhodnutia rektora č. 1/2021 zhodnotila, 

priebeh inauguračnej prednášky, inauguračného konania a plnenie kritérií pre inauguračné konanie 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania a vypracovala odporúčanie schváliť návrh 

na vymenovanie doc. MUDr. Branislava Stančáka, CSc. za profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

Nasledovalo online hlasovanie o predloženom návrhu prostredníctvom aplikácie ADoodle: 

Výsledok hlasovania inauguračnej komisie: 
Počet členov inauguračnej komisie a oponentov: 7 

Počet hlasujúcich:    7 

Hlasovali za:    7 

Hlasovali proti:    0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovalo:     0 

 

Na základe kladného výsledku hlasovania o návrhu na vymenovanie doc. MUDr. Branislava 

Stančáka, CSc. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné 

choroby inauguračná komisia prijala 
 

u z n e s e n i e :  
 

Inauguračná komisia po zhodnotení osobných vlastností doc. MUDr. Branislava Stančáka, CSc., jeho 

dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti, ako aj 

na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu inauguračnej prednášky na tému 

„Úloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti“ 

konštatuje, že ide o významného odborníka, vysoko erudovaného po stránke teoretickej aj klinickej, 

ktorý spĺňa podmienky na inauguráciu podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 



4 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach.. 

 

Záver inauguračnej komisie  

 

Inauguračná komisia po preštudovaní inauguračného spisu a zhodnotení inauguračnej prednášky na 

tému „Úloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti“ 

konštatuje, že doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc. vo všetkých kritériách vysoko prekračuje 

požiadavky na získanie titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné 

choroby na UPJŠ LF v Košiciach. Inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade UPJŠ LF 

v Košiciach vymenovať doc. MUDr. Branislava Stančáka, CSc. za profesora v odbore habilitačného 

a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

 

 

V Košiciach dňa 27. septembra 2022 

 

 

INAUGURAČNÁ KOMISIA: 

 

 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice  .................................................. 

 

prof. MUDr. Joef Kautzner, CSc., FESC     MS TEAMS 

Klinika kardiologie IKEM, Praha     .................................................. 

 

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. 
Klinika kardiológie a angiológie      MS TEAMS 

LF SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava     .................................................. 

 

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.      MS TEAMS 

I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava    .................................................. 

 

 

OPONENTI: 

 

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP 

I. interná klinika UPJŠ LF, Košice     .................................................. 

 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.      MS TEAMS 

I. interná klinika JLF UK, Martin        .................................................. 

 

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC    MS TEAMS 

I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc  .................................................. 

 


