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O p o n e n t s k ý    p o s u d o k 
 

odborného materiálu doc. MUDr. Kamila Biringera, PhD. k vymenúvaciemu konaniu  
za profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte  

Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 

Predložený materiál podrobne charakterizuje odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť 
docenta Kamila Biringera, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenskej gynekológie 
a pôrodníctva. 
 
Menovaný sa narodil v r. 1978 v Levoči. Vysokoškolské vzdelanie získal na Jesseniovej 
lekárskej fakulte v Martine, kde aj po promócii v r. 2003 pokračoval vo svojej postgraduálnej 
kariére. Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLFUK a UN Martin získal v pozícii odb. 
asistenta v r. 2019 a 2013 jeho špecializačné diplomy a v r. 2013 mu bol udelený titul PhD. 
v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V r. 2011 na JLFUK habilitoval na docenta. V rokoch 
2012 – 2019 vykonával funkciu zástupcu prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky a od 
r. 2020 je jej prednostom. Okrem domáceho pôsobenia na JLFUK sa doc. Biringer zúčastnil 
na mnohých zahraničných štúdijných a pracovných pobytoch (ako napr. Egypt, Maďarsko, 
Švédsko, Česko, Dánsko, Taliansko a i.) čo nepochybne viedlo k rozšíreniu jeho odborných 
a jazykových schopností a k nadviazaniu pracovných kontaktov. 
 
Docent Biringer sa okrem liečebno-preventívnej starostlivosti sústavne venoval 
pedagogickej činnosti na JLFUK v Martine, najskôr ako odborný asistent a od r. 2011 ako 
docent. Okrem prednášok pre študentov všeobecného lekárstva, je lektorom a garantom 
v špecializačnej príprave gynekológov, onko-gynekológov, mamológov a pôrodných 
asistentiek. Adekvátne tomu je aj spolu s prof. Dankom autorom vysokoškolskej učebnice 
a spoluautorom viacerých učebných textov pre spomínané disciplíny. Je členom 
a predsedom ako skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok, tak aj skúšobných 
komisií pre špecializačné štúdiá a certifikované štúdijné programy. Bohatá je jeho 
prednášková činnosť a to nielen v pregraduálnom, ale hlavne v postgraduálnom vzdelávaní, 
o čom svedčí zoznam 168 odborných prednášok na domácej a zahraničnej pôde, z toho 14 
vyžiadaných prednášok organizátormi vedecko-odborných podujatí.  Pod vedením docenta 
Biringera úspešne ukončili doktorandské štúdium v dennej forme v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo dve absolventky a ďalšia je v dennej forme PhD.-štúdia. Okrem toho viedol  
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doc. Biringer  17 diplomových a dve dizertačné práce a bol oponentom 19-tich diplomových, 
5-tich dizertačných a jednej habilitačnej práce, čo svedčí o jeho kvalitnej vedeckej škole. 
 
V neposlednej miere treba spomenúť autorovu bohatú vedecko-výskumnú činnosť, čoho 
dokladom je priložený zoznam 238 vedeckých publikácií, z toho rovných 100 je v A-kategórii 
výstupov. O kvalite jeho publikačnej činnosti hovorí aj vysoká citovanosť jeho odborných 
článkov: celkom 345 ohlasov, z toho 260 citácií je v zahraničných publikáciach registrovaných 
v citačných indexoch. Nakoniec autorov Hirschov index 13 hovorí za všetko. Bol 
zodpovedným riešiteľom dvoch vedeckých projektov a spoluriešiteľom ďalších 21 grantov 
a vedeckých projektov. Docent Biringer je váženým členom nielen domácich, ale aj 
zahraničných odborných spoločností (napr. European Society of Gynaecological Oncology). 
Takisto je členom redakčnej rady nášho odborného časopisu Slovenská gynekológia 
a pôrodníctvo. 
 
Na základe hore uvedeného môžem konštatovať, že docent Biringer nielen svojou 
odbornosťou, ale aj svojou osobnosťou vysoko prekračuje požadované kritériá na udelenie 
titulu univerzitný profesor v odbore gynekológia a pôrodníctvo a preto odporúčam mu tento 
titul udeliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 23.apríla 2022                                        prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD, MPH. 
                                                                                                                   zástupca prednostu 
                                                                                                    II. gyn.-pôr. kliniky LFUK v Bratislave  
 


