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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Košice, 28. jún 2016 
 
 
 
 

Pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ MUDr. Matej Škorvánek, PhD. 
absolvoval prestížny medzinárodný ročný program pre neurológov 

zameraný na líderské zručnosti 
 
     Z päťdňového kongresu International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) 
v Berlíne venovanému Parkinsonovej chorobe a iným neurologickým poruchám hybnosti - 
jubilejného 20th International Congress of Parkinson's Disease and Movement 
Disorders - sa vrátil odborný asistent Neurologickej kliniky UPJŠ LF v Košiciach a UNLP 
Košice MUDr. Matej Škorvánek, PhD., ktorý na ňom promoval z prestížneho programu 
„International LEAders Program for Young Movement Disorder Neurologists“ (MDS LEAP). 
Ide o ročný kurz na podporu rastu a rozvoja vodcovských schopností mladých neurológov 
zameraný na liečbu extrapyramídových ochorení, ktorý organizovala spoločnosť MDS. 
Týmto spôsobom si MDS vychováva nové vedúce osobnosti vo svojom odbore. 

 

 
 

Foto z promócie absolventov MDS LEAP programu na kongrese v Berlíne – 
 (MUDr. Škovánek na snímke v strede)  

 
 

      „Tento program sám o sebe nie je špecifický pre oblasť medicíny - kurz absolvujú lídri  
v rôznych odvetviach, napríklad manažéri, riaditelia firiem, politici a podobne. Po úvodnom 
intenzívnom dvojdňovom kurze nasleduje ročný program, v ktorom má každý člen LEAP 
programu prideleného osobného mentora a snaží sa naplniť individuálne stanovený 
program. Cieľom programu je pripraviť a začleniť nových špecialistov do komisií 
a vedúcich štruktúr MDS, čo zabezpečuje významné medzinárodné kontakty pre účastníkov 
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a umožňuje praktické rozhodovanie o záležitostiach spoločnosti. V mojom prípade 
odštartoval program pred rokom v americkom San Diegu na júnovom medzinárodnom 
kongrese MDS. Jednalo sa o vôbec prvý ročník tohto program, v ktorom bolo z takmer  
100 uchádzačov vybraných 12 účastníkov programu - štyria z Európy (z Atén, Košíc, 
Mníchova a Paríža), štyria z Ázie a štyria z Ameriky. Pred uskutočnením kongresu  
sme všetci absolvovali intenzívny dvojdňový didaktický tréningový program zameraný  
na zdokonaľovanie líderských zručností. Následne pokračoval program ročným kurzom 
pod vedením prideleného mentora – svetovo uznávanej osobnosti v tejto oblasti. Program 
ukončila slávnostná promócia počas otváracieho ceremoniálu nedávneho kongresu 
v Berlíne,“ hovorí MUDr. Matej Škorvánek, PhD., ktorý bol vybraný za účastníka kurzu  
na základe odporúčania českého neurológa profesora Evžena Růžičku, súčasného prezidenta 
Európskej sekcie MDS a amerického profesora Christophera Goetza z Chicaga, ktorý  
je prezidentom svetovej spoločnosti MDS a s ktorým Dr. Škorvánek v minulosti 
spolupracoval na viacerých projektoch.  
 

      Program MDS LEAP predstavuje vzdelávací program na rozvoj vodcovských schopností 
mladej generácie odborníkov v oblasti neurológie prostredníctvom didaktického tréningového 
procesu. Osobným mentorom Dr. Škorvánka bol profesor Kailash Bhatia MD, FRCP,  
z University College London vo Veľkej Británii , ktorý je významnou osobnosťou v oblasti 
extrapyramidových ochorení. Je považovaný za jedného z najlepších klinických lekárov  
vo svojom odbore v súčasnosti, s množstvom skúseností s líderstvom a významným 
postavením vo vedení MDS.  
 

 
 
 

      Pre doktora Škorvánka (na snímke) bol kurz aj príležitosťou na získanie množstva 
zahraničných kontaktov pre jeho ďalšiu vedeckú prácu. Z odborného hľadiska teraz 
koordinuje veľkú štúdiu zahŕňajúcu vyše tritisíc pacientov s Parkinsonovou chorobou 
sledujúcu rôzne aspekty ich kvality života a prirodzený priebeh samotného ochorenia. 
Prostredníctvom tohto programu sa tiež stal členom troch komisií MDS a to European 
education committee, Web editorial board a Committee on rating scales development. 

 

     „Je pre mňa mimoriadna česť, že som mohol absolvovať spomínaný program  
MDS LEAP. Kurz a jeho účastníci sú intenzívne sledovaní vedúcimi predstaviteľmi MDS, 
ktorí vložili nemálo času a finančných prostriedkov aby tento program vybudovali. 
Prostredníctvom členstva v jednotlivých komisiách, najmä v Európskej edukčnej komisii 
MDS  mám možnosť ovplyvňovať aktivity v Európe a priniesť viac edukačných podujatí  
a projektov pre región strednej a východnej Európy. Prostredníctvom  programu MDS 
LEAP som sa prepracoval aj k ďalšej významnej udalosti a to pozvaným prednáškam  
na ‚MDS Winter school for young neurologists‘ v dánskom Aarhuse. Ide o trojdňový 
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vysoko hodnotený intenzívny praktický kurz pre 48 mladých neurológov z celej Európy 
prezentovaný lídrami v tejto oblasti. Jeho súčasťou sú aj praktické sekcie s pacientmi, kde 
lektori prezentujú praktické zručnosti pri vybraných klinických vyšetrovacích metódach  
a diferenciálne diagnostické uvažovanie u obzvlášť komplikovaných prípadov.  
      Pozvanie na tento kurz je veľkým vyznamenaním a uznaním doterajších aktivít 
jeho účastníkov. Osobne som si myslel, že sú do týchto programov prizývaní iba zaslúžilí 
profesori, preto bolo  pre mňa veľkým prekvapením, keď mi prišla pozvánka prednášať  
na ňom,“ poznamenáva MUDr. Matej Škorvánek, PhD. 
 

 
 

 

      Podľa slov prednostky Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP  
prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc. zaradenie doktora Škorvánka do MDS LEAP 
programu prispelo okrem iného aj k prezentácii tohto pracoviska na medzinárodnom fóre.  

 

      „V rámci jeho aktivít sa nedávno uskutočnil v Košiciach medzinárodný kurz 
extrapyramídových ochorení s účasťou mnohých významných osobností z oblasti 
‚movement disorders‘ a naši kolegovia zase získali možnosť zapojiť sa do ďalších 
medzinárodných aktivít. Už dnes sú súčasťou viacerých programov, zúčastňujú  
sa zahraničných študijných pobytov, máme možnosť spolupracovať so zahraničnými 
pracoviskami pri riešení a diagnostike niektorých  neurologických ochorení, hlavne  
v oblasti doriešenia genetickej diagnostiky a to následne umožňuje publikovať výsledky 
našej práce v renomovaných odborných časopisoch. To všetko prispieva k propagácii nášho 
pracoviska, lekárskej fakulty i univerzitnej nemocnice. Ale nie je to také samozrejmé, akoby 
sa mohlo  zdať. Zaradenie do MDS LEAP programu bolo možné len vďaka mimoriadnej 
aktivite doktora Škorvánka od začiatku pôsobenia na našej klinike, jeho odbornej zdatnosti 
a zápalu pre prácu v prospech pacientov s extrapyramídovými ochoreniami,“ zdôrazňuje 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 
 

 
Tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk 

 
 
 
 

                RNDr. Jaroslava Oravcová 
 PR manažérka 


