
 
 
 
Výpis zo zápisnice online zasadnutia  Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

dňa 17. februára 2022 
 
 
Žiadosť o inauguračné konanie 
 

      doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.,  prednosta Kliniky  gynekológie a pôrodníctva  
Jesseniovej LF UK a UNM  v Martine, predložil v zmysle § 1 Vyhlášky č. 246/2019 Z. z. 
MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor,  predsedovi Vedeckej rady LF UK v Bratislave  
prof. MUDr. J. Šteňovi, DrSc., IFAANS,  žiadosť o udelenie titulu profesor v  odbore 
habilitačného konania  a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo. 
 
Inauguračná komisia: 
 
Predseda: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 

Prednosta I. gynekologicko- pôrodníckej kliniky  LF UK a UNB, Bratislava 
  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo  
  Je zamestnancom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Pôsobí na vysokej škole vo  
                          funkcii profesora (1, 3) 
 
Členovia: prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH 
  Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a UNLP v Košiciach 
  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
   
  prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 

prednosta, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty a Fakultní 
nemocnice Bulovka  Praha, Česká republika 

  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3)
   
  prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 

 prednosta, Pôrodnícko-gynekologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity 
Palackého a Fakultná nemocnica, Olomouc, Česká republika 

  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 

 
 
Oponenti: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH 

Zástupca prednostu pre pedagogiku, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK 
a UNB, Bratislava 

  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Je zamestnancom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Pôsobí na vysokej škole vo  
                          funkcii profesora (1, 3) 



   
 
  prof. MUDr. Jozef Urdzík, PhD., MPH 
  prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach 
  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (3) 
   
  prof. MUDr. Pavel Calda, Ph.D. 

Gynekologicko- pôrodnícka klinika, 1.Lekárska fakulta, Univerzita Karlova a 
Všeobecná fakultná nemocnica, Praha, Česká republika 

  Habilitácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Inaugurácia v odbore: gynekológia a pôrodníctvo 
  Je zahraničným odborníkom a pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora (2, 3) 
 
Téma inauguračnej prednášky:   „Riziková a patologická gravidita.“ 
 

VR LFUK jednomyseľne schválila členov inauguračnej komisie, oponentov odborného 

materiálu a tému inauguračnej prednášky. 

   
 

 

 

 
 
                                                             prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
                                                                        predseda VR LF UK   
                                                                              dekan LF UK 
 


