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LAUDATIO:
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., pracuje ako docent na Neurologickej klinike LF UPJŠ
a UNLP v Košiciach. Titul PhD. obhájil na University of Groningen, Holandsko, v roku 2014,
vedecko-kvalifikačný titul 2a nadobudol v roku 2017, docent v roku 2018. V priebehu
špecializácie absolvoval stáže na univerzitách v Prahe, UCL v Londýne, Groningene a vo Viedni.
Je autorom 2 kapitol v zahraničných vedeckých monografiách, jedných učebných textov a jednej
monografie, 28 vedeckých prác v časopisoch s IF (za rok 2018 6x s IF>7, z toho 4x prvý autor).
Je riešiteľom grantov VEGA, APVV, COST. Je predsedom Extrapyramídovej sekcie Slovenskej
neurologickej spoločnosti, členom 11 komisií a pracovných skupín Movement Disorder Society
(MDS) a je hlavný organizátor 5 európskych kongresov pod záštitou MDS. Získal početné domáce
aj zahraničné ocenenia za svoju doterajšiu vedeckú činnosť a v súčasnosti koordinuje viacero
domácich aj zahraničných multicentrických projektov zameraných na nemotorické, prodromálne
a genetické aspekty Parkinsonovej choroby. Napriek úspechom vo vedeckej činnosti je docent
Škorvánek predovšetkým lekár-klinik, ktorý veľmi citlivo pozoruje problémy pacientov
s neurodegeneratívnymi ochoreniami a jeho vedecká práca nie je samoúčelná, ale zameraná na
hľadanie podstaty problému a jeho riešenie v prospech pacientov. Tento jeho prístup je živým
dôkazom
spojenia teórie s praxou. Po obhajobe práce „Klinické aspekty vybraných
nemotorických prejavov Parkinsonovej choroby“ získal titul docent v odbore neurológia.
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