
Záznam 
inauguračnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie 

doc. MUDr. Petra Ihnáta, PhD. MBA za profesora v odbore chirurgia 
 

           Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2005 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. Štefan Durdík, PhD., MHA                           - LF UK Bratislava  
Členovia:  
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.                                    -  FN Olomouc            - člen 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.                                         - 1. LFUK Praha         - člen 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.                                         -  LF SZU Bratislava   - člen 
 
  
Dňa 15. apríla 2021 o 13:30  na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK  v prítomnosti členov 
inauguračnej komisie a oponentov odborného materiálu  sa konala online verejná  
inauguračná prednáška doc. MUDr. Petra Ihnáta, PhD., MBA, na tému „ Miniinvazívna 
chirurgia v liečbe pacientov s karcinómom rekta – inovácia verzus tradícia“ . 
 
Inauguračnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., prof. 
MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH , prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., prof. MUDr. Peter 
Stanko, PhD.,  

ktorí ju hodnotili veľmi pozitívne. Svojou prednáškou presvedčil prítomných o pedagogickej 
erudícii. Tému vysvetlil didakticky správne. 
Niektoré aspekty demonštroval na výsledkoch vlastnej práce. 
 
Oponenti odborného materiálu prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Jiří Hoch, 
CSc., FCMA, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., pozitívne hodnotili odbornú, pedagogickú  
a vedeckú činnosť doc. MUDr. Petra Ihnáta, PhD. MBA a odporúčajú vymenovať ho za 
profesora v odbore chirurgia 
 
V diskusii k inauguračnej prednáške vystúpili:   prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, 
dekan LFUK prof .MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

Záverom doc. Ihnát odpovedal na všetky otázky a pripomienky k spokojnosti oponentov aj 
diskutujúcich. 

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. Peter Ihnát, PhD., MBA sa narodil roku 1978 v Trebišove.  

Lekársku fakultu UK v Bratislave, študijný odbor všeobecné lekárstvo absolvoval v roku 2002, 
V Institutu postgraduálního vzdělávání v Prahe absolvoval v roku 2005  špecializačnú atestáciu 
1.stupňa z odboru chirurgia,  v roku 2009   špecializačnú atestáciu 2. stupňa z odboru chirurgia,  
v roku 2014 úspešne ukončil špecializačné štúdium v odbore  koloproktologie, v roku 2015 
úspešne absolvoval špecializáciu v odbore onkochirurgie, v roku 2014 úspešne  absolvoval 
MBA štúdium na Vysoká škola báňská v Ostrave & John Moores University Liverpool.  
Dizertačnú prácu na tému „Využitie rádiofrekvenčnej energie v liečbe primárnych 
a sekundárnych nádorov pečene“  v študijnom odbore chirurgia obhájil a v roku 2011 na LF 
UK v Bratislave získal vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“. V roku 2017 po 
habilitačnom konaní na LF UK v Bratislave bol vymenovaný za docenta v odbore chirurgia. 
Habilitačnú prácu obhájil na tému: „Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po 
laparoskopickej nízkej resekcii rekta“. 
 
Priebeh zamestnaní: 
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia  pracoval v rokoch 2002 až 2006 na Chirurgickom 
oddelení Nemocnice Česká Lípa. V rokoch 2006-2007 bol zamestnaný v RMO International, 
Manchester, UK. Od roku 2007 po súčasnosť je zamestnaný na Chirurgickej klinike FN 
Ostrava.  Od roku 2012 až doteraz je zamestnaný na Katedre chirurgických oborů Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity. 
 
Prehl'ad pedagogickei činnosti: 
Uchádzač vykonáva kontinuálnu a komplexnú pedagogickú činnosť v rámci Katedry 
chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské Univerzity od 1.9.2013 v internom úväzku 
akademického pracovníka (odborný pracovník s vedeckou hodnosťou so zameraním na 
chirurgiu).  
Od 8.11.2012 do 31.8.2013 bol členom akademickej obce ako vedecký pracovník. 
Od 1.9.2017 je člen odborovej rady postgraduálneho doktorského štúdia Chirurgických oborů 
LF OU. 
V rámci pedagogickej činnosti  vedenie semináre, cvičenia, prednášky, skúšania a konzultácie.  
Od AR 2013/2014 vyučuje v predmetoch Chirurgie IA, Chirurgia IB, Prax z chirurgie, 
Chirurgie III (traumatológia, neurochirurgia)- odbor VL, o d AR 2013/2014 je garantom 
predmetu Aktuality z onkochirurgie - odbor VL, od AR 2014/2015 je garant predmetu 
Miniinvazivní metody v chirurgii - odbor VL, od AR 2016/2017 je konzultant v študijnom 
doktorandskom programe Chirurgie, onkochirurgie – odbor Chirurgicke obory, v  AR 
2013/2014 – AR 2016/2017 bol garantom predmetu Ošetrovatelská péče v chirurgických 
oborech 1, Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech 2 – odbor Všeobecná sestra. 
Od AR 2018/2019 je garant predmetu Chirurgie – odbor Nutriční terapeut, od AR 2019/2020 
je garant predmetu Chirurgie – odbor Všeobecné ošetřovatelství,o d AR 2018/2019 je garant 
predmetu Ošetřovatelská péče v chir. Oborech – odbor Porodní asistence, od AR 2019/2020  
je garant predmetu Chirurgie – odbor Porodní asistence, od AR 2018/2019 je garant predmetu 
Chirurgie pro sociální pracovníky – odbor Zdravotně-sociální páče, od AR 2017/2018 
Medicínske právo – odbor Zdravotnický záchranář 
Od AR 2017/2018 je člen skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku z Chirurgie 
 



 Uchádzač sa aktívne venuje vedeniu a oponovaniu bakalárskych a diplomových prác, je 
školiteľom študentov postgraduálneho doktorandského štúdia a od roku 2014 sa podieľa na 
kurzoch chirurgického šitia pre študentov. 
Je autorom viacerých učebných textov, ktoré uvádza v zozname publikačnej činnosti. 
 
Vedecko-odborná a publikačná činnosť: 
Doc. MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti  zameriava na 
problematiku kolorektálnej chirurgie.  
Je autorom vysokoškolskej učebnice: Ihnát, Peter [UKOEXFL] (100%) : Základní chirurgické 
techniky a dovednosti. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2017. - 152 s. ISBN 978-80-271-0334-8 (5AH) 
 
Je autorom 66 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných časopisoch, z toho 27 
v časopisoch s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)  a je prvým autorom v 24 publikáciách, z toho 10 krát 
v publikáciách s IF ≥ 0,5 (J Cit Rep)   

  
Citácie: 
Práce doc. Ihnáta sú 306-krát citované, z toho 286 v zahraničných publikáciách registrovaných 
v citačných indexoch, 9 citácií je v domácich publikáciách registrovaných v citačných 
indexoch, 7-krát je citovaný v zahraničných a 4-krát v domácich publikáciách 
neregistrovaných v citačnom indexe. 
 
 
Vedecká škola: 
Doc. Ihnát je školiteľom postgraduálneho doktorandského  štúdia v študijnom programe 
chirurgické odbory, momentálne vedie 3 doktorandov. 1 úspešne ukončený doktorand – 
doktorandské štúdium ukončené obhajobou doktorandskej práce 12.5.2020 
 
Vedecké projekty: 
Doc. Ihnát je zodpovedný riešiteľ vo vedeckých projektoch: 
- „Epidemiologická studie anální inkontinence a jejích vlivu na kvalitu života seniorů“ 
- „Základní techniky šití kůže pro studenty LF OU“ 
- „Poruchy vyprázdňovanias po laparoskopickej sleeve gastrektómii“ 
- „Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii“ 
 a spoluriešiteľ vo vedeckývch projektoch: 
- „Chirurgicko – patologická studie resekátů kolorektálního karcinomu“ 
- STEFFI štúdia 
- „Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater 

metodou primary first-liver first approach v randomizované studii“ 
- EFAC II štúdia 
- „Nutriční podpora a její vliv na snížení svalové síly, svalové hmoty a seběstačnosti 

u pacientů podstupujících operační léčbu kolorektálního karcinomu“ 
 
Členstvá v redakčných radách a  odborných spoločnostiach: 
ČCHS (Česká chirurgická spoločnosť) J. E. Purkyně 
Výbor Onkochirurgické sekce ČCHS J. E. Purkyně 
Česká pediatricko- chirurgická společnosť 



 
EAES (European Association of Endoscopic Surgeons) 
Redakční rada „Rozhledy v chirurgii“ 
Akreditačné komisie Ministerstva zdravotnictví ČR pro nástavbový obor Koloproktologie 
 
 
Záver: 
Doc. MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA 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 chirurgia. 

 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

predseda inauguračnej komisie 

 

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc                           prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.                                         

      člen inauguračnej  komisie                                     člen inauguračnej  komisie 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc  

člen inauguračnej komisie 

 


