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Na základe vymenúvacieho dekrétu prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS, 

dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z februára 2022 

predkladám oponentský posudok inauguračného spisu na pedagogickú, 

publikačnú, vedeckovýskumnú a inú činnosť doc. MUDr.Vladimíra Ferianca, 

PhD. 

Doc. MUDr.Vladimír Ferianec, PhD., predložil pre  začatie menovacieho 

pokračovania tieto podklady. 

1. Údaje z profesijného životopisu o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní 

2. Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti 

3. Údaje o pedagogickej činnosti 

4. Údaje o publikačnej činnosti a citačnom ohlase 



5. Údaje o vedeckovýskumnej činnosti 

 

K bodu 1. 

Doc. MUDr. Ferianec, PhD. sa narodil v roku 1966 v Bratislave. Vysokoškolské 

štúdium na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dokončil 

v roku 1991. Úspešne absolvoval špecializačné skúšky z gynekológie 

a pôrodníctva 1. a 2. stupňa /1994, 1998/.  Subšpecializačné atestácie 

z odborov Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a Materno fetálna medicína 

absolvoval v rokoch 2006 a 2007. Atestáciu v subšpecializačnom odbore 

zdravotnícky manažment a financovanie  absolvoval v roku 2021.V roku 1995 

nostrifikoval Lekársky diplom v roku 1995a následne tam získal  aj atestáciu 

z odboru Gynekológia a pôrodníctvo v roku 2001 a  Ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve v tom istom roku. Mammosonografický certifikát získal 

v Nemecku v roku 2015 /DEGUM/. 

V roku 2007 ukončil doktorandské štúdium na LF UK Bratislava na trému:“ 

Vrodené srdcové chyby plodov v rizikovej skupine gravidít“. V roku 2015 

habilitoval na tému :“ Sonograficky riadené intrauterinné výkony.“ 

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. je členom Slovenskej gynekologicko-

pôrodníckej spoločnosti vo viacerých sekciách, SLK, Slovenskej lekárskej 

spoločnosti, ISUOG a Sociedad Espaňola de Ginecologia y Obstetricia. 

 

K bodu 2. 

Doc.MUDr. Ferianec, PhD. pracoval od roku 1991 na II. gynekologicko-

pôrodníckej klinike LFUK a UN Bratislava na pozíciách asistent a  odborný 

asistent do roku 2003. V rokoch 2002-2005 pracoval V Hospiten Rambla 

a Hospital Universitario de Canarias na Tenerife ako lekár špecialista a vedúci 

lekár. 

Od roku 2004-2015 pracoval na II.gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UN 

Bratislava ako odborný asistent, a od roku 2015 doteraz ako docent.  

 



K bodu 3. 

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. začal s pedagogickou činnosťou na II. 

Gynekologickej klinike LFUK a UN v Bratislave od roku 1991 doteraz od pozície 

asistent po pozíciu docent. V pregraduálnej výučbe študentov 5. a 6. ročníka 

vedie semináre a cvičenia predovšetkým v oblasti gynekologickej onkológie, 

prenatálnej diagnostiky a pôrodníckej propedeutiky v slovenskom ako aj 

v anglickom jazyku. V rokoch 2007-2015 bol členom štátnicovej komisie pre 

gynekológiu a pôrodníctvo a od roku 2016 doteraz je predsedom štátnicovej 

komisie pre gynekológiu a pôrodníctvo. Od roku 2016 je členom odborovej 

komisie pre doktorandské štúdium v gynekológii a pôrodníctve. 

Požadované kritéria Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na pedagogickú 

činnosť splnil. 

K bodu 4. 

Doc. MUDr. Ferianec, PhD. má v zozname publikačnej činnosti celkovo 149 

záznamov, z toho 5 vysokoškolských učebníc vydaných v domácich 

vydavateľstvách, 7 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 6 

prác v ostatných zahraničných časopisoch, 36 prác v ostatných domácich 

časopisoch. Práce registrované vo WOS a Scopus: 7 zahraničných prác a 6 

domácich prác.  

Na svoju publikačnú činnosť má zaregistrovaných 143 citačných ohlasov. 76 

v zahraničných publikáciách v citačných indexoch, 1 domáca publikácia 

registrovaná v citačných indexoch. Z neregistrovaných publikácii bol citovaný 18 

krát v zahraničí a 48 krát v domácich publikáciách. 

Požadované kritéria Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na publikačnú 

činnosť splnil. 

K bodu 5. 

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.  bol zodpovedným riešiteľom vedeckého 

projektu VEGA v rokoch 2015-2017. V rokoch 2014-2017 bol zodpovedným 

riešiteľom za klinickú časť projektu medzi LFUK v Bratislave a Horphag Research 

Ltd. Švajčiarsko. V súčasnej dobe je spoluriešiteľom vedeckého projektu 



MITFET- Cell  free mitochondrial DNA- potenciálny biomarker fetálnej hemolýzy 

na LFUK a UNB Bratislava. 

Pod jeho vedením ukončila  doktorandské štúdium /PhD./ MUDr. Ivana 

Kunochová, PhD. a dizertačnú skúšku absolvoval MUDr. Martin Alfoldi. 

V súčasnej dobe je školiteľom –špecialistom doktorandského štúdia u troch 

doktorandov. Oponentom doktorandských prác bol v 12 prípadoch. 

Požadované kritéria Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na publikačnú 

činnosť splnil. 

Záver 

Na základe preštudovania predložených materiálov konštatujem, že doc. 

MUDr.Vladimír Ferianec, PhD., predstavuje vyhranenú vedeckú a pedagogickú 

osobnosť, uznávanú vo svojom odbore o čom svedčí jeho publikačná aktivita 

a citačný ohlas. Je uznávaným gynekológom nielen na Slovensku, ale aj 

v zahraničí. Podľa môjho názoru spĺňa všetky odborné, morálne a charakterové 

kritéria požadované na menovanie za profesora z odboru gynekológia 

a pôrodníctvo a preto plne odporúčam jeho menovanie. 

 

08.03.2022                    prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH 

                                                   oponent 

 

 

 

 

 


