
Záznam 
habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

MUDr. Ľudovíta Danihela, 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:  
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA            -  LF UK Bratislava 
Členovia:  
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH            -  LF UPJŠ Košice 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.                          – LF SZU Bratislava 
 
 
Dňa 7.10.2021 v prítomnosti členov Vedeckej rady LF UK, habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce sa konala online verejná habilitačná prednáška MUDr. Ľudovíta Danihela, 
PhD., na tému „Súčasné možnosti liečby kolorektálneho karcinómu”.  
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK:  
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.., doc. et doc. MUDr. 
Eliška Kubíková, PhD., MPH, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., 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:   prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, prof. MUDr. Juraj 
Pechan, CSc., doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH. 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: „Trendy 
liečby nemetastazujúcich karcinómov rekta“. 
 
Oponenti oboznámili prítomných so svojimi posudkami:  
 prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.,MBA       –  dištančnou  formou  
prof. MUDr.Peter Ihnát, PhD., MBA                – dištančnou  formou 
doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.                        – dištančnou 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: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, dekan 
LFUK prof .MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.               
Záverom MUDr. Ľudovít Danihel, 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. Ľudovít Danihel, PhD. sa narodil v roku 1988 v Bratislave.  V rokoch 2007-
2010  študoval na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave 
a rokoch 2010-2013 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, všeobecné lekárstvo.   

V roku 2018 získal špecializačnú atestáciu z odboru chirurgia. V roku 2018  ukončil 
doktorandské štúdium a získal akademický titul „philosophiae doctor” (PhD.) v odbore 
chirurgia 

Priebeh zamestnaní: 
 
 V období 9/2013 do 5/2015 pôsobil ako asistent III. chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave. 
 V období 6/2015-9/2015 pôsobil na Klinikum Coburg, v období 10/2015-9/2017 pôsobil na 
Klinikum Passau. 
Od roku 10/2017 po súčasnosť pôsobí na III.chirurgickej klinike LF UK v Bratislave ako 
odborný asistent. 
 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
 
Od roku 2013 pôsobí ako odborný asistent III. chirurgickej kliniky LF UK a UNMB 
v Bratislave v rozsahu úväzku 1,0. 
Uchádzač v rámci plnenia pedagogických povinností vedie praktické cvičenia v predmetoch 
Chirurgická propedeutika  (pre poslucháčov 3.ročníka v slovenskom a anglickom jazyku 
v študijnom programe všeobecné lekárstvo) a Chirurgia ( pre poslucháčov 4.-6.ročníka 
v slovenskom a anglickom jazyku v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné 
lekárstvo). Vedie prednášky – Vybrané kapitoly z predmetu Chirurgia pre poslucháčov 6. 
ročníka v slovenskom a anglickom jazyku v študijnom programe všeobecné lekárstvo, 
konzultácie pre študentov 3. ročníka pre predmet Chirurgická propedeutika a pre študentov 4.-
6.ročníka v predmete Chirurgia. 
MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. v rámci svojej pedagogickej náplne pripravuje podklady pre 
prednášky a výučbový materiál praktických cvičení. 
Vedie študentov počas diplomových prác – k dnešnému dňu 1 obhájená diplomová práca, 2 
práce v príprave. 
Autor vysokoškolských skrípt: Danihel Ľudovít [UKOLF3CHK] (100%): Náhle brušné 
príhody [elektronický dokument] – 1. vyd. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. – 73 
s. [3,95 AH]  Lit.: 39 zázn., ISBN 978-80-223-5066-2. 



Vedecko-odborná a publikačná činnost': 
 

MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa zameriava na 
problematiku karcinómov rekta. 
Je autor vysokoškolských skrípt: Danihel Ľudovít [UKOLF3CHK] (100%): Náhle brušné 
príhody [elektronický dokument] – 1. vyd. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. – 73 
s. [3,95 AH]  Lit.: 39 zázn., ISBN 978-80-223-5066-2 
 
 Je autorom 27 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 2 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. má celkove 29 citácií vedeckých prác, z toho 20 citácií 
registrovaných v citačných indexoch. 
 
 
Spoluriešiteľ grantových projektov: 
 
Člen riešiteľského kolektívu: 
Projekt VEGA 1/0489/20 s názvom Štúdium vlastností nanočastíc charakteru exozómov 
vylučovaných mezenchýmovými stromálnymi bunkami transdukovaným samovražedným 
génom  tymidínkináza vírusu Herpes Simplex (TH/HSV) s cieľom ich využitia na inovatívnu 
terapiu glioblastomu. 
 
Projekt VEGA 1/0168/18 s názvom Štúdium etiológie preeklampsie – druhej najčastejšej 
príčiny úmrtí gravidných žien 
 
 
Členstvá v odborných spoločnostiach: 
 
Od roku 2013 člen Slovenskej lekárskej komory. 
Od roku 2015 člen Deutsche Gesellschaft für Allgmein und Viszeralmedizin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záver: 
MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. je skúseným vedeckým pracovníkom a dobrým 
pedagógom. Komisia konštatuje, že MUDr. Ľudovít Danihel, 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. 

 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

predseda habilitačnej komisie 

 

 

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

           člen habilitačnej komisie                                     člen habilitačnej komisie 


