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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Erik Kúdela, MUDr., PhD. 

Rok a miesto narodenia 1986, Levice 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2004-2010: všeobecné lekárstvo (Jesseniova lekárska fakulta 

v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave) 

2010-2014: PhD. štúdium v odbore Gynekológia 

a pôrodníctvo (Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Ďalšie vzdelávanie 2017 –  absolvovaná špecializačná skúška v odbore 

Gynekológia a pôrodníctvo 

0d r. 2018 zapísaný v špecializačnom odbore Senológia 

Priebeh zamestnaní 2010 – trvá: sekundárny lekár na  Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, od roku 2018 vedúci 

lekár oddelenia šestonedelia a pôrodnej sály 

2014 – trvá: odborný asistent na Gynekologicko-pôrodníckej 

klinike JLF UK a UNM 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

2014 – trvá: Odborný asistent na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM 

Forma výučby: prednášky, cvičenia 

Predmet Gynekológia a pôrodníctvo: 1-3. ročník  

bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia, 1.-2. 

ročník magisterského študijného programu pôrodná 

asistencia, 5. a 6. ročník študijného programu všeobecné 

lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Odborný asistent a zároveň zástupca prednostu kliniky pre 

vedu a výskum, vedúci oddelenia šestonedelia a pôrodnej 

sály na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM. 

Odborné zameranie je hlavne na oblasť gynekologickej 

onkológie s dôrazom na prekancerózy krčka maternice, 

zhubné nádory krčka maternice a endometria. 
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Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice. - 

Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2018.- 220 s. ISBN 
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