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Z á z n a m 
inauguračnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie  

doc. MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD. za profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
 

 
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 inauguračnú komisiu v zložení:/ 
Predseda:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.              -   LF UK Bratislava 
Členovia:   prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.                    -   FZaSV Nitra 
                   prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. MBA        -   LF MU Brno 
                   prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph.D. -   LF UK Hradec Králové 
Inauguračná komisia 2. 2. 2022 konštatuje, že doc.Ferianec spĺňa všetky požadované kritériá 
pre vymenovanie za profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
 
Oponenti odborného materiálu prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.,MPH (UPJŠ Košice), 
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. (LF UK Bratislava) a prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 
(1. LF UK Praha)  
vo svojich posudkoch konštatovali, že  doc. Ferianec je popredný odborník v gynekológii a 
pôrodníctve, špeciálne vo fetomaternálnej medicíne a zároveň vedecko-výskumný pracovník 
s vysokou autoritou v pedagogickej činnosti. Trvale prispieva k úzkej medzinárodnej 
spolupráci so zahraničnými odborníkmi a poprednými centrami v Európe. Oponenti  
jednomyseľne odporúčajú vymenovanie za profesora. 

Nakoľko docent Ferianec podľa Kritérií LFUK na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (Čl. 12 Preukázanie medzinárodnej 
úrovne) prekračuje stanovené kritériá aspoň o 200 %, posudky od zahraničných profesorov sa 
nežiadali.                     

Dňa 28. apríla 2022  o 13.30 na zasadnutí Vedeckej rady LF UK v on-line prítomnosti  
členov inauguračnej komisie a oponentov odborného materiálu  sa konala verejná 
inauguračná prednáška doc. MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD., na tému “ Fetálna medicína – 
lekársky úspech alebo nový problém?“ 
Inauguračnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: prof. MUDr. Ľudovít 

Danihel, PhD., prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., 

ktorí ju hodnotili veľmi pozitívne. Svojou prednáškou presvedčil  prítomných o pedagogickej 

erudícii. 

V diskusii k inauguračnej prednáške vystúpili: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, 
Prof. RNDr. Ďuračková, DrSc. 
Záverom doc. Ferianec odpovedal na všetky otázky a pripomienky k spokojnosti oponentov 
aj diskutujúcich. 
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Po inauguračnej prednáške nasledovalo neverejné zasadnutie inauguračnej komisie. Komisia 
na základe predložených materiálov k žiadosti o inauguráciu, zhodnotenia inauguračnej 
prednášky  a posudkov k odbornému materiálu dospela k nasledovnému stanovisku: 
              
Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. nar. 1966 v Bratislave, Lekársku fakultu UK 
v Bratislave absolvoval v r. 1995. Atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo 
absolvoval s písomnou pochvalou v Bratislave v roku 1994, atestáciu v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo II. stupňa v Bratislave v r. 1998 taktiež s písomnou pochvalou. V roku 2006 
obhájil na LF UK v Bratislave doktorandskú dizertačnú prácu v študijnom odbore 
gynekológia a pôrodníctvo na tému „ Vrodené srdcové chyby plodov v rizikovej skupine 
gravidít“ a získal titul PhD. V roku 2006 taktiež získal špecializáciu v subšpecializačnom 
odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a v roku 2007 špecializáciu 
v subšpecializačnom odbore Materno – fetálna medicína.  
V roku 2015  na LFUK v Bratislave obhájil habilitačnú prácu na tému „Sonograficky riadené 
intrauterinné výkony“ a bol vymenovaný za docenta v odbore gynekológia a pôrodníctvo.  
V roku 2021 získal na LFUK v Bratislave špecializáciu v subšpecializačnom odbore 
Zdravotnícky menežment a financovanie. 
Okrem slovenskej špecializačnej formácie, nostrifikoval v roku 1995 lekársky diplom aj 
v Španielsku a získal titul „ Licenciado en Medicina y Cirugia“. V roku 2001 v Španielsku 
získal špecializačný diplom „ Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología“ 
a subšpecializáciu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve „ Titulación de Nivel III de 
Ecografia Obstétrico - Ginecológica, vydanú Sekciou sonografie španielskej gynekologicko – 
pôrodníckej spoločnosti (SESEGO).  
V roku 2015 získal v Nemecku „Zertifikat Mammasonographie nach den Richtlinien der 
DEGUM (Nemecká spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne). 
 
Po ukončení štúdia na LFUK nastúpil v roku 1991 po úspešnom konkurze na miesto asistenta 
na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK v Bratislave.  Počas prípravy na 
špecializáciu po úspešných konkurzoch získal v roku 1992 štipendium na 6 mesačný pobyt  
v Hospital Universitario de Canaderias de Universidad La Laguna, Tenerife, Departamento 
de Obstetrícia y Ginecología (prof. J. Parache, prof. J.M.Troyano) a v roku 1994  v Hospital 
Universitario San Carlos de Universidad Complutense, Madrid, Departamento de Obstetricía 
y Ginecología (prof. M. Escudero, Dr. Montalvo).  
Počas pôsobenia na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike LFUK v Bratislave, kde ďalej 
pôsobil ako odborný asistent, získal v rokoch 1994 a 1998 atestáciu I. a II. stupňa v odbore 
gynekológia a pôrodníctvo. Počas tohto obdobia v roku 1995 nostrifikoval v Španielsku 
lekársky diplom a následne v roku 2001 získal v Španielsku titul špecialistu v odbore 
gynekológia a pôrodníctvo a špecialistu v ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve. V tom 
istom roku znovu absolvoval štipendijný pobyt na klinike v Madride. V rokoch 2002 – 2005 
pôsobenie na II. gynekologicko - pôrodníckej klinike LFUK v Bratislave  prerušil a pracoval 
v Španielsku ako lekár špecialista, resp. vedúci lekár gynekologicko - pôrodníckej kliniky. 
Po návrate na Slovensko začal opätovne pôsobiť na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike 
v Bratislave, kde pokračoval v pozícii odborného asistenta a neskôr docenta vedúceho na 
klinike úsek sonografie, prenatálnej diagnostiky a fetálnej medicíny, kde pôsobí dodnes. 
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Počas svojho profesionálneho pôsobenia doma i v zahraničí sa venoval celému spektru 
odborností v rámci gynekológie a pôrodníctva. Najviac však svoju profesionálnu orientáciu 
upriamil na oblasť sonografie v gynekológii a pôrodníctve a z nej vyplývajúcu prenatálnu 
diagnostiku. Obzvlášť sa za posledných 15 rokov venuje novej oblasti perinatológie - fetálnej 
medicíne, ktorá okrem diagnostiky následne hľadá riešenia v mnohých, v minulosti 
bezvýchodiskových intrauterinných situáciách. V tejto oblasti zaviedol viaceré  nové 
diagnostické a terapeutické metódy. Od roku 2007 sa venuje problematike previabilného 
odtoku plodovej vody a možnostiam jeho experimentálnej  aktívnej liečby. Aktuálne 
disponuje svetovo jedinečným, už vyhodnoteným súborom intrauterinných pacientov, 
u ktorých bola po spontánnom previabilnom odtoku plodovej vody realizovaná intrauterinná 
liečba autológnym transplantátom matky – trombocytárnym koncentrátom 
a kryoprecipitátom (amniopatch). Perinatálne výsledky vzbudili veľký medzinárodný ohlas. 
Na svojom pracovisku zaviedol viaceré invazívne sonograficky riadené výkony fetálnej 
chirurgie, ako napríklad intrauterninný shunting pri LUTO (fetal lower urine tract 
obstruction) a hrudných patológiách plodu (fetálny hydrothorax a niektoré formy CPAM – 
congenital pulmonary airway malformation). S celoslovenskou pôsobnosťou zaviedol 
intrauterinnú liečbu fetálnych anémii – fetálne transfúzie. Medzinárodného uznania sa 
dočkali aj niektoré svetovo jedinečné výkony, ako intrauterinná liečba fetálnej strumy, resp. 
intrauterinná ablácia akardiackeho plodu Histoacrylom. 
Je spoluautorom viacerých odporučených postupov a autorom knihy „Fetálna terapia“. 
Aktuálne vedie na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike pracovný tím zaoberajúci sa 
fetálnou medicínou, ktorý ako jediný na Slovensku dokáže  úspešne nielen diagnostikovať, 
ale často aj riešiť viaceré, v minulosti infaustné intrauterinné stavy plodu. Interdisciplinárne 
spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými klinickými a vedeckými pracoviskami. 
 
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. sa stal  asistentom na II. gynekologicko-pôrodníckej 
klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v roku 1991. Následne pôsobil ako 
odborný asistent a od roku 2015 ako docent s vykonávaním náležitých pedagogických aktivít 
v celom rozsahu, v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku v pregraduálnych predmetoch: 
gynekológia a pôrodníctvo, gynekologická onkológia, prenatálna diagnostika, pôrodnícka 
propedeutika.  
Je lektorom špecializačného odboru gynekológia a pôrodníctvo a subšpecializačného odboru 
materno - fetálna medicína. 
Od roku 2013 pôsobí aj ako lektor subšpecializačného odboru ultrazvuk v gynekológii 
a pôrodníctve na JLF UK v Martine.  
Od roku 2007 bol členom a od roku 2016 až doteraz predsedom štátnicovej komisie pre 
gynekológiu a pôrodníctvo. Od roku 2016 je členom odborovej komisie pre doktorandské 
štúdium v gynekológii a pôrodníctve. 
Bol školiteľom a oponentom množstva diplomových, atestačných a doktorandských prác. 
V minulosti bol školiteľom – špecialistom viacerých doktorandských prác, bol hlavným 
školiteľom 1 doktoranda s úspešne obhájenou doktorandskou prácou a 1 je po dizertačnej 
skúške pred obhajobou doktorandskej práce. 
Je autorom 1  a spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc a 1 vysokoškolských skrípt.   
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Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:    
Doc. Ferianec je od začiatku svojho profesionálneho  pôsobenia  publikačne a prednáškovo 
činný doma i v zahraničí, o čom svedčí jeho publikačný výstup. V publikačnej štatistike mal 
v čase odovzdania žiadosti 149 záznamov. 21 prác je v časopisoch s IF vyšším, ako je 
predpísaný pre odbor gynekológia a pôrodníctvo a z nich je v 12 prvým, alebo 
korešpondujúcim autorom. Jeho vedecká činnosť eviduje 143 citácií, z toho 77 je  uvedených 
v citačných indexoch.  
Mnohé jeho odborné a vedecké práce sú originálne a majú aj značný medzinárodný ohlas. 
V určitej fáze jeho profesionálneho života bola vyvrcholením publikácia „Fetálna terapia“, 
ktorá  obsahuje množstvo vlastného klinického materiálu a odkazov na jeho už publikované  
vedecké práce. Podľa počtu jej elektronických vzhliadnutí (podľa Research gate score) je 
veľmi často využívaná nielen pregraduálnymi,  ale aj postgraduálnymi študentami 
a odborníkmi z praxe.  Jeho vedecké práce sú publikované aj v časopisoch s vysokým IF a 
niektoré svojou výnimočnosťou zaujali natoľko, že sú citované  v amerických guidelinoch, 
napríklad „Annals of Surgery“ (IF: 13) „The American Association of Endocrine Surgeons 
Guidelines“, alebo v mienkotvornom americkom časopise „Issues in Law and Medicine“ 
v článku „ Perinatal Revolution“ kde jeho prácu spomínajú ako príklad vedecko-
technologického pokroku v medicíne 21. storočia. 
Bohatá je tiež jeho prednášková činnosť doma i v zahraničí, čomu nasvedčuje jeho 27 
vyžiadaných a množstvo iných prednášok, ako aj organizácia a zostavovanie vedeckých 
programov viacerých  odborných podujatí a konferencií.  
Aktuálne spolupracuje s biomedicínskymi pracoviskami vedeckého parku UK v Bratislave na 
výskume Cell free mitochondrial DNA (cf-mtDNA) ako potenciálneho biomarkera fetálnej 
hemolýzy a výskume presepsínu v patofyziológii predčasného pôrodu. 
 
 
Spoluriešiteľ vedeckých projektov: 
Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedeckých projektov s následnými úspešne 
publikovanými vedeckými výstupmi v odbornej literatúre. 
 
- Vedecký projekt – grant VEGA, 
názov: Amniopatch – Možnosť úspešnej liečby spontánneho previabilného predčasného 
odtoku plodovej vody v druhom trimestri tehotenstva transabdominálnou aplikáciou 
trombokoncentrátu a kryoprecipitátu matky.  
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. 
II. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UK 
Dĺžka trvania projektu: 01/2015 – 12/2017 
 
- Vedecký projekt – grant, bilaterálny medzi LF UK v Bratislave a Horphag Research 
(Europe) Ltd. Švajčiarsko (pre Európu P.C. 3032 Limassol, Cyprus, Švajčiarsko 
s názvom:"The effect of Robuvit® on convalescence and healing process of women 
undergoing hysterectomy" (Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečebný proces u žien 
po hysterektómii).  
Číslo projektu:  QR2014-04 
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Zdeňka Ďuračková, PhD.,   
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK 
Zodpovedný riešiteľ za klinickú časť projektu: doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.,  
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II. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UK 
Dĺžka trvania projektu: 3 roky, 2014 – 2017 
 
- Vedecký projekt  - MITFET – Cell free mitochondrial DNA (cf-mtDNA) potenciálny 
biomarker fetálnej hemolýzy. 
Číslo etickej komisie UNB: 175/2021 
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Vladimír. Ferianec, PhD. 
II.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB 
Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 
Dĺžka trvania projektu: 2021 – 
 
 
Vedecká škola: 
Je školiteľom 1 doktoranda po úspešnej obhajobe doktorandskej práce a 1 doktoranda po 
dizertačnej skúške pre obhajobou doktorandskej práce v tomto roku. 
 
MUDr. Ivana Kunochová, PhD 
                                Odbor štúdia: gynekológia a pôrodníctvo 
                                Téma: Diagnostika a intrauterinná liečba vybraných fetálnych patológii 
- doktorandské štúdium úspešne ukončené 2021 
 
 
  MUDr. Martin Alfoldi 
                                 Odbor štúdia: gynekológia a pôrodníctvo 
                                Téma: Aktívna liečba previabilného odtoku plodovej vody 
- dizertačná skúška 2020 
 
Doktorandi  sa úspešne zúčastňovali Konferencie doktorandov. 
 
 
Ocenenia pedagogickej a vedeckej činnosti: 
V roku 1999 bol dekanom LFUK v Bratislave ocenený Bronzovou plaketou LF UK  a cenou 
LF UK „AkaDemo“  -  za konkrétny prínos pre obhajobu demokracie a akademických práv 
a slobôd na LFUK. 
V roku 2016 mu bola udelená Cena za Top inovácie v zdravotníctve. 
 
 
 Členstvá v odborných spoločnostiach:  

 Slovenská gynekologicko -  pôrodnícka spoločnosť ( viacero odborných sekcií) 
 Slovenská lekárska komora 
 Slovenská lekárska spoločnosť 
 Sociedad Espaňola de Ginecologia y Obstetricia   (viacero odborných sekcií) 
 ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
 Člen pracovnej skupiny Prenatálna genetická diagnostika, menovaný hlavným 

odborníkom MZ SR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo – 2008 
 Člen pracovnej skupiny Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, menovaný hlavným 

odborníkom MZ SR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo – 2008 
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Záver: 
          Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, Ph.D.  je erudovaný klinický, pedagogický a vedecký 
pracovník. Spĺňa požiadavky, ktoré LF UK v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov 
o menovanie za profesora. 
         Inauguračná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu 
profesor v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
 
 
 
V Bratislave 28. 4. 2022 
 
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 
  predseda inauguračnej komisie 
 
 prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc     
          člen inauguračnej komisie                               
                          
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. MBA                       
          člen inauguračnej komisie     
 
prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph.D                                                      
          člen inauguračnej komisie        

 


