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Úvod 

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. získal lekárske vzdelanie na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Následne ako absolvent nastúpil po úspešnom absolvovaní konkurzu 
ako asistent na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LFUK v Bratislave. V roku 1994 a 1998 
absolvoval špecializačné skúšky z gynekológie a pôrodníctva. V rokoch 1995 a 2001 získal 
odbornú zahraničnú kvalifikáciu v Španielsku (Lekársky diplom; Špecializačný diplom v 
odbore gynekológia a pôrodníctvo; Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve).  Od roku 2002 do 
roku 2005 profesionálne pôsobil v Španielsku, kde viedol gynekologicko-pôrodnícke 
pracovisko. 

V Bratislave na LFUK v roku 2006 obhájil doktorandskú prácu v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo na tému: „Vrodené  srdcové chyby plodov v rizikovej skupine gravidít“.  V roku 
2006 získal subšpecializáciu v odbore „ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve“ a v roku 2007 
subšpecializáciu v odbore „materno-fetálna medicína“. V roku 2015 habilitoval na LF UK 
v Bratislave s prácou: „Sonograficky riadené intrauterinné výkony“. V roku 2021 získal 
subšpecializáciu v odbore „Zdravotnícky manažment a financovanie“. 

Aktuálne pôsobí na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB ako docent 
a vedie úsek sonografie, prenatálnej diagnostiky a fetálnej medicíny. 

 

Pedagogická činnosť 

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. začal s pedagogickou činnosťou hneď po 
ukončení štúdia na LFUK v Bratislave po nástupe do zamestnania na II. gynekologicko-
pôrodníckej klinike, najskôr ako asistent, potom odborný asistent a následne ako docent. 
Podieľa sa na nej kontinuálne počas celého uvedeného obdobia (okrem rokov 2002 – 2005, 
kedy pôsobil v zahraničí) v celom  rozsahu  prislúchajúcemu uvedeným funkčným miestam.  

Pregraduálna výuka 

Podieľa sa na výuke viacerých pregraduálnych predmetov – gynekológia a pôrodníctvo, 
pôrodnícka propedeutika, gynekologická onkológia, prenatálna diagnostika. Vedie stáže, 
semináre a prednášky v slovenskom a anglickom jazyku. Od roku 2007 bol členom štátnicovej 
komisie pre gynekológiu a pôrodníctvo a od roku 2016 doteraz je predsedom komisie pre štátne 
skúšky z gynekológie a pôrodníctva. 

Postgraduálna výuka 

Je členom viacerých lektorských tímov: pre špecializačný odbor gynekológia 
a pôrodníctvo (LFUK v Bratislave) a   pre odbory: materno-fetálna medicína (LFUK 
v Bratislave) a ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (JLK Martin). Od roku 2016 je členom 
odborovej komisie pre doktorandské štúdium v gynekológii a pôrodníctve. 

Bol školiteľom a oponentom množstva diplomových, atestačných a doktorandských 
prác. Je úspešným školiteľom jedného ukončeného doktoranda a ďalšieho po dizertačnej 
skúške. 



Je samostatným autorom jednej vysokoškolskej učebnice a spoluautorom ďalších 
štyroch vysokoškolských učebníc a jedných skrípt. 

 

Vedecko – výskumná činnosť 
Pri hodnotení vedecko – výskumnej činnosti, je zrejmé, že doc. MUDr. Vladimír 

Ferianec, PhD. spĺňa všetky kritériá pre profesorské výberové konanie, dokonca ich podľa čl. 
12/2 (preukázanie medzinárodnej úrovne) vysoko prekračuje – 400, resp. 380 %. V zozname 
publikačnej a citačnej činnosti má 149 záznamov, z toho 20 prác je v časopisoch s IF 
predpísaným pre odbor gynekológia a pôrodníctvo. Z týchto prác je menovaný v 12-tich 
prácach prvým alebo korešpondujúcim autorom. Jeho vedecká činnosť eviduje 143 citácií, 
z toho je 77 uvedených v citačných indexoch. Je autorom vysokoškolskej učebnice  „Fetálna 
terapia“ s výrazným  podielom vlastnej klinickej a vedecko-výskumnej originálnej práce. Bol 
hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom dvoch grantových úloh z ktorých výstupy boli 
publikované vo vedeckých časopisoch s vysokým IF. Aktuálne je riešiteľom ďalšieho 
vedeckého projektu. O jeho vedeckom postavení svedčí aj bohatý zoznam vyzvaných 
prednášok doma i v zahraničí.  
 
 
Záver 

Na základe uvedeného je zrejmé, že doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. predstavuje 
komplexnú a vyhranenú vedecko – pedagogickú osobnosť, rešpektovanú doma i v zahraničí. Je 
uznávaným odborníkom v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Zaslúžil sa o viaceré originálne 
priekopnícke diagnostické a terapeutické postupy na Slovensku i v zahraničí, čo potvrdzujú 
ohlasy na jeho prácu. 

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. spĺňa kvalifikačné, pedagogické a vedecko-
výskumné kritériá pre udelenie vedecko – pedagogického titulu „profesor“. 

Odporúčam jeho menovanie za profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
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