
                                                          
 

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

MUDr. Mikuláša Redechu, PhD. za docenta v odbore gynekológia a pôrodníctvo 
 
V zmysle § 1., ods. 8 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov docent a profesor a čl. 3, ods. 1 Zásad habilitačného konania 
o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského 
v Bratislave komisia v zložení: 
Predseda:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.                  -    LFUK Bratislava 
Členovia:   prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.                        -    UFF Nitra  
                   Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.                      -    MU Brno                          
v zmysle čl. 3, ods. 2 horeuvedených zásad preskúmala splnenie kritérií platných na 
Lekárskej fakulte UK pre vymenúvacie konanie a konštatuje:  
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. si dňa 27. 5. 2020 podal žiadosť o vymenovanie za docenta 
v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.  

Hodnotenie splnenia kritérií na získanie titulu docent platných od 5. 12. 2016. 
1. Čl.1 Kvalifikačné predpoklady: 

Doktorandské štúdium PhD. ukončené 12. 6. 2012. 
Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinika LF UK a UNB pracuje od roku 2006, teda 
14 rokov. 
Špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo 2011, špecializácia v odbore 
onkológia v gynekológii 2017.  

2. Čl. 2 Pedagogická činnosť 
Od roku 2016 vedenie praktických cvičení, seminárov 5. a 6. ročníka všeobecného 
lekárstva LF UK v Bratislave. prednášky, vedenie diplomantov. 

3. Čl. 3 Publikačná činnosť 
Hodnotená podľa výstupu z univerzitnej databázy „EviPub“ zo dňa 20. 5. 2020. 
Vysokoškolská učebnica: autor jednej a spoluautor dvoch.  
Holomáň: Vybrané kapitoly z pôrodníctva, UK Bratislava 2014, 
Redecha: Myómy maternice, A-medi management 2019 
Šuška: Základy onkogynekológie, UK Bratislava 2019,  
Autorstvo 20 in extenso publikácií, max. 20% v zborníkoch: 
Je uvedených: 45 publikácií, max. 2 v zborníkoch. 
Minimálne 6 je  s IF viac ako 0,56 
Prvý autor v 10 publikáciách: 
Uvedených 29 publikácií.  
Minimálne 2 sú s IF viac ako 0,56 

4. Čl. 4 Grantová činnosť 
Riešiteľ alebo spoluriešiteľ 1 grantovej úlohy.  
Uvedené 2 granty VEGA ako riešiteľ, jeden grant LF UK ako riešiteľ.   

5. Čl. 59 Ohlasy na publikačnú činnosť: 
Minimálne 15 citácií, z toho minimálne 5 vo Web of Science alebo SCOPUS. 
Uvedených 89 citácií, z toho 21 registrovaných v citačných indexoch. 

Habilitačná komisia Lekárskej fakulty UK Bratislava pre vymenovanie za docenta v odbore 
gynekológia a pôrodníctvo  MUDr. Mikuláša Redechu, PhD., odborného asistenta II. 



gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UN v Bratislave zhodnotila 21.  07.  2020 
osobnosť uchádzača vysoko pozitívne, konštatuje, že spĺňa všetky požadované kritériá.  
                        
Dňa 18. 2. 2021 o 9,00 na online predzasadnutí   Vedeckej rady LFUK v prítomnosti členov 
habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce sa konala verejná habilitačná prednáška 
MUDr. Mikuláša Redechu, PhD. na tému „Nové trendy v liečbe rakoviny vaječníka“.  
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 
Prof. MUDr. Ondruš, DrSc., 
Prof. MUDr. Danihel, PhD. 
MUDr. Sedlák, DrSc. 
Prof. MUDr. Mego, PhD. 
doc. MUDr.  Lehotská, PhD. 
Posudzovatelia konštatovali, že téma prednášky je veľmi aktuálna. Prednáška bola 
zrozumiteľne postavená, správne štrukturovaná, grafické spracovanie bolo na vysokej úrovni. 
Mala dobre dokumentovanú časť s vlastným klinickým materiálom. Prednáška 
dokumentovala pedagogickú vyspelosť uchádzača. 
Po habilitačnej prednáške sa uskutočnila obhajoba habilitačnej práce na tému: „Porovnanie 
parametrov operačnej a konzervatívnej liečby myómov“. 

Oponentské posudky predniesli: 
Prof. MUDr. Radovan Pilka, DrSc. PU Olomouc 
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. UPMD Praha 
Doc. MUDr. Igor Rusnák, PhD. SZU Bratislava 

V diskusii k habilitačnej prednáške a k habilitačnej práci vystúpili:   Prof. Šteňo, dr. Sedlák, 
Prof. Ondruš a oponenti.                                                              
MUDr. Redecha zodpovedal na všetky otázky, pripomienky oponentov a diskutujúcich. 
Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo online 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. Mikuláš Redecha, PhD. sa narodil v roku 1981 v Bratislave. 
Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvoval v r. 2000 – 2006. 
2006 – 2012 štúdium PhD.  
2006 – 2011 špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
Od 2006 pracuje na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava. 
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. sa pedagogickej praxi venuje kontinuálne od svojho nástupu 
na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave od 1. septembra 2006. Podieľa sa na výučbe predmetu gynekológia 
a pôrodníctvo v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom 
programe. Od akademického roku 2017/2018 sa podieľa aj na výučbe voliteľného predmetu: 
Gynekologická onkológia tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Aktívne sa 
zúčastňuje tvorby programu stáží, seminárov a prednášok predmetu gynekológia 
a pôrodníctvo. Aktívne sa zapojil aj do tvorby sylabov predatestačnej prípravy 
v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
Od roku 2009 je predsedom sekcie Mladých gynekológov ako súčasti Slovenskej 
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Každoročne organizuje stretnutia a semináre 
a zabezpečuje výber a účasť lekárov v predatestačnej príprave na zahraničných stážach 
ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology)  
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. bol doteraz školiteľom ôsmich diplomantov, ktorí úspešne 
obhájili záverečné práce. Jedenkrát skončila poslucháčka všeobecného lekárstva pod jeho 
vedením ako druhá na fakultnej konferencii SVOČ. Aktuálne je školiteľom dvoch 
diplomantov. V roku 2017-2019 bol aj školiteľom viecerých atestačných prác. V rámci 
pedagogickej činnosti bol MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. oponentom viacerých nielen 



diplomových, ale aj atestačných prác v špecializačných odboroch  gynekológia a pôrodníctvo 
a onkológia v gynekológii. 
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti zameriava  hlavne 
na problematiku diagnostiky a liečby benígnych nádorov maternice – myómov 
a onkogynekológiu.  
Zoznam grantov a vedeckých projektov: 
1. Konzervatívna liečba myómov maternice - Embolizácia a laparoskopická oklúzia 
uterinných artérií – VEGA grant 1/0534/08 – Gran udelený na výskum a porovnanie 
operačnej a konzervatívnej liečby myómov maternice – riešiteľ 
2. Úloha exozómov pri vzniku rezistencie na chemoterapiu pri karcinóme ovária – VEGA 
grant 1/0445/16 – Výskum realizovaný v spolupráci so SAV – Ústavom experimentálnej 
onkológie pri biomedicínskom centre SAV – hlavný riešiteľ 
3. Konzervatívna liečba myómov maternice - grant. LFUK Č. 231 – grant udelený na 
sledovanie a zavedenie do praxe konzervatívnej liečby myómov maternice embolizáciou 
uterinných artérií - riešiteĺ  
4. SENTIX trial - A prospective multicenter trial on sentinel lymph node biopsy in patients 
with early-stage cervical cancer (SENTIX) – Medzinároný vedecký projekt pod záštitou 
CEEGOG sledujúci šírenie karcinómu krčka maternice do regionálnych lymfatických uzlín 
a výsledky operačnej liečby rakoviny krčka maternice vo včasných štádiách – spoluriešiteĺ 
5. ASTEROID 5 trial - Assess Safety and Efficacy of Vilaprisan in Subjects With Uterine 
Fibroids – komerčný vedecký projekt zameraný na vývoj a výskum selektívneho regulátora 
progesterónových receptorov pri liečbe myómov maternice spoluriešiteĺ 
6. SUCCOR-Surgery in Cervical Cancer Comparing Different Surgical Aproaches in Stage 
IB1 Cervical Cancer (SUCCOR) – medzinárodný vedecký projekt retrospektívne analyzujúci 
výsledky laparoskopickej a laparotomickej operačnej liečby rakoviny krčka maternice 
spoluriešiteĺ 
4. VITALIA - DCVAC/OvCa and Standard of Care (SoC) in Relapsed Ovarian, Fallopian 
Tube, and Primary Peritoneal Carcinoma – pripravovaná štúdia sledujúca štandardnú terapiu 
samostatne a v kombinácii s novou imunoterapiou pri recidíve karcinómu ovária – 
spoluriešiteľ. 
Habilitačná komisia jednomyseľne na podklade tajného hlasovania odporúča priznanie 
vedecko - pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
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