
 
Správa vymenúvacej komisie 

 
ustanovenej dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

k menovaniu 
 doc. MUDr. Františka Sabola, PhD., MPH, MBA, mim. prof., 

prednostu Kliniky srdcovej chirurgie UPJŠ v Košiciach, LF a VÚSCH, a. s., za profesora 
v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania Chirurgia 
 
 
Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. prof. sa narodil 29. 4. 1967 

v Prešove. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach odbor všeobecné 

lekárstvo. Štúdium ukončil v roku 1991, kedy nastúpil ako sekundárny lekár na Chirurgické 

oddelenie Gelnica, v období 1992-1997 pôsobil na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ ako 

sekundárny lekár, od r. 1997 do r. 2003 pôsobil ako zástupca primára kardiochirurgického 

oddelenia FNsP Košice, v rokoch 2003 - 2004 ako vedúci lekár Kardiochirugického oddelenia 

VÚSCH, a riaditeľ VÚSCH, a. s., od r. 2009 je prednostom Kliniky srdcovej chirurgie LF 

a VÚSCH, a. s., od r. 2012 je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH, a. s. 

V období r. 2015 -2018 bol prodekanom pre spoluprácu s výučbovými základňami UPJŠ LF. 

Celková chirurgická prax 28 rokov. 

 
 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 
 

Uchádzač preukázal kontinuálnu pregraduálnu pedagogickú činnosť v dĺžke 10 rokov. 

Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 2005, vo funkcií odborného asistenta pôsobí na UPJŠ 

LF od r. 2009. Na Lekárskej fakulte v Košiciach vyučuje predmet Chirurgická propedeutika, 

Chirurgia 1 a 6. Na výučbe sa podieľa vedením praktických cvičení, seminárov a prednášok 

z vybraných kapitol v slovenskom a v anglickom jazyku. Menovaný je členom komisie pre 

štátnu záverečnú skúšku z predmetu „Chirurgia“ v štúdijnom odbore Všeobecné lekárstvo, 

členom komisie špecializačnej skúšky z odboru Kardiochirurgia, členom komisie 

špecializačnej skúšky z odboru Cievna chirurgia.  

 

Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. prof. je spoluautorom vysokoškolskej 

učebnice (6,28 a 0,3 AH) a vedeckej monografie Ochorenia aorty. Vedie doktorandov: 

dvaja ukončili PhD. štúdium a traja doktorandi sú po písomnej dizertačnej skúške. 

 

 



 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim.prof. je autorom alebo spoluautorom 

spolu 118 pôvodných vedeckých prác publikovaných v recenzovaných časopisoch z toho v 20 

bol prvým autorom. Je autorom a spoluautorom 53 prác v zahraničných karentovaných 

časopisoch. Všetky práce súvisia s problematikou chirurgie.  

Vedecké práce uchádzača boli citované spolu 248-krát, z toho 215 registrovaných v databázach 

WOK a SCOPUS.  

 

Menovaný bol zapojený do riešenia 4 grantových projektov - 3x VEGA a 1x Centrum 

excelentnosti pre neuroregeneračný výskum. PhD. obhájil v roku 2008. Absolvoval 

špecializačné skúšky z predmetu chirurgia I. a II. stupňa, kardiochirurgia, zdravotnícky 

manažment a financovanie, ako aj štúdium MPH a MBA. Od roku 2012 pôsobí ako hlavný 

odborník MZ pre kardiochirurgiu. Počas svoje doterajšej praxe absolvoval klinické študijné 

pobyty v Bonne, Jerusaleme, Prahe a v Bratislave. 

 
K inauguračnému konaniu doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA a mim. prof. 

predložil súbor vedeckých prác uverejnených vo významných vedeckých periodikách. Jeho 

pedagogickú a vedeckú činnosť pozitívne hodnotili oponenti prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., prof. 

MUDr. Jan Černý, CSc. a prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., ktorí odporučili menovanie 

uchádzača za profesora chirurgie.  

 
 

ZÁVER VYMENÚVACEJ KOMISIE 
 
 

Po celkovom zhodnotení pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti doc. MUDr. Františka 

Sabola, PhD., MPH, MBA a mim. prof. je možné konštatovať, že menovaný je 

vyprofilovaným pedagogicko-vedeckým pracovníkom. Na základe pozitívnych oponentských 

posudkov, ako aj po posúdení úrovne prednesu inauguračnej prednášky s názvom „Chirurgická 

liečba zriedkavých ochorení hrudnej aorty v dospelom veku“ konštatujeme, že doc. MUDr. 

František Sabol, PhD., MPH a MBA, mim. prof. spĺňa požadované podmienky podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogického 

titulu profesor, ako aj kritérií platných na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. 



Vymenúvacia komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach menovať doc. MUDr. Františka Sabola, PhD., MPH a MBA, mim prof., 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia.  

 
 
V Košiciach, 1. októbra 2019 
 
 
 
Predseda vymenúvacej komisie: 
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, v. r.  
profesor chirurgie 


