
Záznam 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Petra Bukovčana, PhD. za docenta v odbore chirurgia 
 

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS so súhlasom 
Vedeckej rady LF UK v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
   
 
Predseda:  
Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH           - LF UK  a OÚSA Bratislava 
Členovia:  
prof. MUDr. Jozef Radoňak, PhD., MPH                                 - UPJŠ LF Košice 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.                                               - LF SZU Bratislava  
 
Dňa 29.9.2022 v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce sa konala verejná habilitačná prednáška MUDr. Petra Bukovčana, PhD., 
na tému „Klinické skúsenosti s použitím kombinácie metódy lokálneho podtlaku so  
striebrom impregnovaným antimikrobiálnym krytím v liečbe nehojacich sa rán.“ 
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK:  
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA, prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., 
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., prof. MUDr. 
Peter Stanko, PhD. 

Hodnotenie prednášky: Prednáška vzbudila záujem. Tému vysvetlil didakticky správne. 
Niektoré aspekty demonštroval na výsledkoch vlastnej práce. 
V diskusii prezenčne vystúpili:  Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH, prof. 
MUDr. Peter Stanko, PhD. 

  

Záver hodnotenia komisie prezentovanej prednášky bol vyhodnotený kladne. 

Po habilitačnej prednáške sa v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce uskutočnila obhajoba habilitačnej práce na tému: „Integrácia 
metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacich sa rán“. 
 
Oponenti oboznámili prítomných so svojimi posudkami:  
 prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA         - dištančnou formou  
 doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M.     - prezenčnou formou 
doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.          - prezenčnou formou 
 

Všetci traja oponenti konštatujú, že predložená práca spĺňa všetky kritéria pre habilitačnú prácu 
a preto navrhujú prácu akceptovať ako podklad pre habilitačné konanie a zároveň odporúčajú 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.   



 
V diskusii k habilitačnej práci vystúpili: Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, 
MPH, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.              
 
Záverom MUDr. Peter Bukovčan, PhD. zodpovedal na všetky otázky, pripomienky oponentov 
a diskutujúcich. 

Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 
Komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia 
habilitačnej prednášky a posudkov habilitačnej práce dospela k nasledovnému stanovisku: 

MUDr. Peter Bukovčan, PhD. sa narodil v roku 1968 v Bojniciach.  V roku 1993 získal 
Diplom MUDr. a v roku 2009  ukončil doktorandské štúdium a získal akademický titul 
„philosophiae doctor” (PhD.) v odbore chirurgia na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave.  

V roku 1996 získal špecializáciu v odbore chirurgia prvý stupeň. V roku 2002 získal 
špecializačnú atestáciu v odbore plastická chirurgia. V roku 2015 získal špecializáciu 
v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie.  

 
Priebeh zamestnaní: 
 
Od 1.9.1993 pôsobí na Oddelení popálenín, teraz Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 
LF UK a UNB Ružinov v Bratislave. Od roku 1993 vo funkcii sekundárny lekár, od roku 2002 
vo funkcii starší sekundárny lekár a od 1.6.2019 vo funkcii zástupcu prednostu kliniky. 
 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
 
Od roku 2004 pôsobí ako zdravotnícky pracovník zapojený do pedagogickej činnosti na 
Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave. 
Od 1.1.2019 pôsobí ako odborný asistent na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF 
UK a UNB s úväzkom 0,5. 
 
Uchádzač v rámci plnenia pedagogických povinností vedie klinické stáže v študijných 
odboroch všeobecné lekárstvo a stomatológia v slovenskom a anglickom jazyku, prednáša na 
štátnicových seminároch z chirurgie poslucháčom 6. ročníka v slovenskom a anglickom 
jazyku. Prednáša študentom 4.ročníka všeobecného lekárstva a stomatológie a študentom 5. 
ročníka všeobecného lekárstva. 
Je členom štátnicovej komisie a podieľa sa na hodnotení študentov 6. ročníka všeobecného 
lekárstva pri obhajobe diplomových prác v slovenskom a anglickom jazyku, hodnotí študentov 
6.ročníka pri praktickej časti štátnej záverečnej skúšky. 
Je odborný školiteľ ôsmych diplomantov (z toho štyria po úspešnej obhajobe diplomovej 
práce), 18x bol oponentom diplomovej práce. 
V rámci tvorby študijných materiálov, vytváral skúšobné testy v rámci predmetu Chirurgická 
propedeutika v slovenskom a anglickom jazyku, napísal monografiu ako učebný text a online 
prednášku pre poslucháčov LF UK. 



 
 
Vedecko-odborná a publikačná činnosť: 
 

MUDr. Peter Bukovčan, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa zameriava na 
problematiku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. 

 
Je autor vysokoškolskej učebnice: Bukovčan, Peter: Hojenie rán [elektronický dokument]. -

1.vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 92 s. [5,89 AH] [online] 
 
Je autorom 20 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných časopisoch, z toho 8 
v časopisoch s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)  a je prvým autorom v 10 publikáciách, z toho 3 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
MUDr. Peter Bukovčan, PhD. má celkove 48 citácií vedeckých prác, z toho 48 citácií 
registrovaných v citačných indexoch. 
Hirschov index dosahuje číslo 4. 
 
 
Spoluriešiteľ grantových projektov: 
 
Člen riešiteľského kolektívu  grantovej úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA- Projekt 1/0398/17 
 
 
 
Členstvá v odborných spoločnostiach: 
 
Člen Slovenskej lekárskej komory 
Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti (Spoločnosť plastickej, rekonštrukčnej a estetickej 
chirurgie; Slovenská spoločnosť pre liečenie rán) 
Člen EATB (European  Association of Tissue Banks) 
Člen ISBI (International Society of Burn Injuries) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Záver: 
MUDr. Peter Bukovčan, PhD. je skúseným vedeckým pracovníkom a dobrým 
pedagógom. Komisia konštatuje, že MUDr. Peter Bukovčan, PhD. spĺňa požiadavky, 
ktoré LF UK v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu docent 
v odbore chirurgia. 

 

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH 

predseda habilitačnej komisie 

 

 

  prof. MUDr. Jozef Radoňak, PhD., MPH                prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.  

           člen habilitačnej komisie                                     člen habilitačnej komisie 


