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

doc. MUDr. Jozefa Záhumenského, Ph. D. 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. Martin Procházka, PhD.  -   LF UP Olomouc 
Inauguračná komisia 7. 1. 2020 konštatuje, že doc. Záhumenský spĺňa všetky požadované 
kritériá pre vymenovanie za profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
Oponenti odborného materiálu prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD. (LF UPJŠ Košice),  
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D. (LF UP Olomouc) a prof. MUDr. Michal Zikan, Ph. D. 
(1. LF UK Praha) vo svojich posudkoch konštatovali, že  doc. Záhumenský 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 
Záhumenský podľa Kritérií LF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ (Čl. 12 Preukázanie medzinárodnej úrovne) neprekračuje 
stanovené kritériá aspoň o 200%, mal by mať aj 2 pozitívne posudky od zahraničných 
profesorov, dekan oslovil  5 zahraničných profesorov.  
Prof. Karel Maršál, MD, PhD., Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University 
and Skane University Hospital, Sweden - pozitívny posudok. 
Prof. MUDr. David Cibula, PhD., 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika, 1. lekárska fakulta, 
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika – pozitívny posudok. 
Prof. Dr. med. Boris Gabriel, Department of Obstetrics and Gynecology, St. Josefs Hospital, 
Wiesbaden, Nemecko – nejednoznačný posudok. 
Prof. Janesh Gupta, MSC, MD, FRCOG, Institute of Metabolism and Systems Research, 
University of Birmingham, England – negatívny posudok. 
Prof. Piotr Laudański MD, PhD., 1st Department of Obstetrics and Gynecology Medical 
University of Warsaw, Poland – pozitívny posudok. 
 
Dňa 11. júna 2020  o 14.15h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK v prítomnosti  
členov inauguračnej komisie a oponentov odborného materiálu  sa konala verejná 
inauguračná prednáška doc. MUDr. Jozefa Záhumenského, Ph. D., na tému “ Pôrodníctvo 
v 21. storočí.“ 
Inauguračnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: 
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,  prof. MUDr, Ľudmila Podracká, PhD.,  prof. MUDr. 
Fedor Šimko, CSc. FESC, ktorí ju hodnotili veľmi pozitívne. Svojou prednáškou presvedčil  
prítomných o pedagogickej erudícii. 
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V diskusii k inauguračnej prednáške vystúpili: doc. Špaleková, prof. Brucknerová, 
prof. Podracká, prof. Kokavec, prof. Čentéš, prof. Breza, prof. Payer.  
Záverom doc. Záhumenský 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. Jozef Záhumenský, PhD. nar. 1971 v Bratislave, Lekársku fakultu UK 
v Bratislave študijný odbor všeobecné lekárstvo absolvoval s vyznamenaním v r. 1995. 
Atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo absolvoval s hodnotením výborne 
prospel v Bratislave v roku 1998, atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa 
v Bratislave v r. 2002 s hodnotením prospel s vyznamenaním a zvláštnu odbornú spôsobilosť 
k výkonu povolania v odbore Perinatologie a fetomaternální medicína získal v roku 2010 
v Prahe. Doktorandskú dizertačnú prácu na tému „Močová inkontinence a sexualita v 
těhotenství a po porodu“ obhájil na 1. LF Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2007 
v študijnom odbore Preventivní medicína a získal titul PhD.  
V roku 2011 na 1. LF Karlovej Univerzity v Prahe obhájil habilitačnú prácu na tému 
„Faktory ovlivňující kvalitu života žen v poporodním období“ a bol vymenovaný za docenta 
v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
Už ako poslucháč vysokej školy sa od 2. ročníka vysokoškolského štúdia zúčastňoval práce 
na Gynekologicko pôrodníckom oddelení Národného ústavu tuberkulózy a respiračných 
chorôb v Bratislave, kam v roku 1995 nastúpil do funkcie sekundárneho lekára. V roku 2001 
nastúpil na miesto zástupcu primára na Gynekologicko pôrodnícke oddelenie do nemocnice 
Ostrov v Českej republike, odkiaľ po výberovom konaní v roku 2002 prešiel do Prahy na 
Gynekologicko pôrodnícku  kliniku 1. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity a nemocnice na 
Bulovke, kde nastúpil na miesto zástupcu prednostu pre pôrodnícku časť kliniky, v roku 2003 
sa stal odborným asistentom 1. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity a v roku 2011 
docentom. V roku 2011 následne prestúpil na Gynekologicko pôrodnícku kliniku  
3. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity a nemocnice Královské Vinohrady do funkcie 
vedúceho lekára pôrodníckej časti kliniky, odkiaľ sa v roku 2013 vrátil na Slovensko, do 
roku 2014 pracoval v Gynekologicko pôrodníckej nemocnici Koch, v roku 2014 sa stal po 
úspešnom výberovom konaní prednostom Gynekologicko pôrodníckej kliniky Nemocnice 
Trnava a v auguste 2016 po úspešnom výberovom konaní sa stal prednostom  
II. Gynekologicko pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, kde pôsobí dodnes.  
Počas pôsobenia v Prahe sa venoval predovšetkým perinatológií a infekčným ochoreniam 
v gynekológií a pôrodníctve. Je autorom troch odporučených postupov Českej gynekologicko 
pôrodníckej spoločnosti, založil a viedol Sekciu infekčných chorôb v gynekológií 
a pôrodníctve v Prahe. V súčasnej dobe pracuje aj ako súdny znalec v odbore Zdravotníctvo, 
odvetvie Gynekológia a pôrodníctvo.  
Prehľad pedagogickej činnosti: 
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D. sa stal odborným asistentom na 1. Lekárskej fakulte 
Karlovej Univerzity v roku 2003. Viedol stáže poslucháčov 5. a 6. ročníka všeobecného 
lekárstva v odbore gynekológia a pôrodníctvo a založil tam predmet Propedeutika ženského 
lékařství. Po prestupe na 3. Lekársku fakultu pokračoval v pedagogickej činnosti tam, bol aj 
členom komisie pre štátne záverečné skúšky. Od roku 2010 bol členom komisie pre skúšky 
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na získanie zvláštnej spôsobilosti lekára v odbore Perinatologie a fetomaternální medicína. 
V Prahe viedol študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti a pôrodníckeho krúžku.     
Školil  2 doktorandov, z ktorých jeden úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu na  
1. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity.  
Od augusta 2016 pedagogicky pôsobí na II. gynekologicko pôrodníckej klinike LFUK 
a UNB. Prednáša pre študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva v predmete gynekológia 
a pôrodníctvo. Pre študentov 4. ročníka založil povinne voliteľný predmet Pôrodnícka 
propedeutika, kde aj prednáša. Vedie predštátnicové konzultácie študentov 6. ročníka 
všeobecného lekárstva, je predsedom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky 
z odboru gynekológia a pôrodníctvo a členom dvoch skúšobných komisií pre štátne 
záverečné skúšky z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Vedie poslucháčov ako školiteľ 
v rámci diplomových prác. Je členom skúšobnej komisie pre atestáciu z odboru Gynekológia 
a pôrodníctvo, a komisie pre nadstavbovú atestáciu z odboru Perinatológia a fetomaternálna 
medicína. Je členom odborovej komisie a komisie pre dizertačné skúšky v študijnom 
programe Gynekológia a pôrodníctvo na LF UK Bratislava.  
V Bratislave školil a školí 6 doktorandov, z ktorých 1 úspešne obhájil doktorandskú 
dizertačnú prácu a jeden je po dizertačnej skúške. Je autorom jednej vysokoškolskej učebnice 
vydanej v Prahe a troch kapitol vo vysokoškolských učebniciach vydaných v Bratislave.  
Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:    
Doc. Záhumenský začal svoju vedeckú kariéru už ako študent, v tom čase bol autorom 
programu pre testovanie krátkodobej pamäte, program sa využíva na Fyziologickom ústave 
LF UK dodnes, o programe publikoval článok vo Physiological Research, aj v časopise Lékař 
a technika. Neskôr v rámci štúdia vykonával na III. Gynekologicko pôrodníckej klinike       
LF UK výskum o prevalencií protilátok proti HSV u žien s HPV indukovanými léziami krčka 
maternice, výsledky publikoval až po skončení štúdia v Praktickej gynekológií.  
V období, kedy ako študent dobrovoľne pracoval na Gynekologicko pôrodníckom oddelení 
Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb bol autorom článku o profylaktickom 
využití povidoniodínu v gynekológií a pôrodníctve publikovanom v Českej gynekológií.  
Po ukončení štúdia a nástupe na Gyn. pôr. oddelenie NÚTaRCH sa podieľal na prednáškovej 
a publikačnej práci oddelenia, predovšetkým zo  zameraním na chronické zápalové ochorenia 
pohlavných orgánov žien a na problematiku pľúcnych ochorení v tehotnosti. Okrem 
medicínskej problematiky sa zaujímal aj o využitie moderných informačných technológií 
v medicíne a už v roku 1996 publikoval článok o možnostiach využitia internetu 
v gynekológií a pôrodníctve. Počas práce na Gynekologicko pôrodníckom oddelení 
Nemocnice Ostrov napísal článok o dystokií ramienok, táto problematika ho zaujímala aj 
kvôli potenciálne závažným forenzným dopadom, neskôr sa stal autorom odporučeného 
postupu Českej gynekologicko pôrodníckej spoločnosti na túto tému a napísal k téme aj 
vedeckú monografiu. Po nástupe na Gynekologicko pôrodnícku kliniku 1. LFUK Karlovej 
Univerzity, nemocnice na Bulovke sa začal venovať problematike pôrodných poranení a ich 
dôsledkov na zdravie a život žien. Dôvodom bol fakt, že kliniku viedol  prof. Halaška, ktorý 
bol v tom čase prezident Európskej urogynekologickej spoločnosti a celá klinika sa sústredila 
práve na problematiku porúch statiky panvového dna u žien. V spolupráci s prof. Halaškom 
získali grant ministerstva zdravotníctva ČR práve zameraný na problematiku vzniku močovej 
a análnej inkontinencie a sexuálnych porúch v súvislosti s tehotnosťou a pôrodom. Výsledky 
štúdie publikoval v zahraničných časopisoch a v samostatnej monografií. V roku 2011 
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previedol rozsiahly prieskum vo všetkých slovenských a českých pôrodniciach, ktorým získal 
informácie o používanej klasifikácií a spôsoboch ošetrení závažných pôrodných poranení. Na 
základe toho sa stal neskôr autorom odporúčaného postupu Českej gynekologicko 
pôrodníckej spoločnosti práve k problematike správnej diagnostiky a managementu 
závažných pôrodných poranení na základe poznatkov EBM. V roku 2016 prieskum 
zopakoval a zistil, že prijatím odporúčaného postupu sa v ČR výrazne zvýšila adherencia 
pracovísk k odporučeniam na základe EBM, čím sa celkovo zlepšila starostlivosť o ženy so 
závažným poranením hrádze. Neoddeliteľnou súčasťou dobrej starostlivosti o ženy po pôrode 
je aj štandardné vyšetrenie žien po šestonedelí, vo svojej štúdií sa venoval aj problematike 
priebehu tohto vyšetrenia a jeho vplyvu na kvalitu života žien v popôrodnom období.  
Súčasťou Nemocnice na Bulovke sú aj všetky infekčné kliniky jednotlivých lekárskych fakúlt 
Karlovej Univerzity v Prahe. V spolupráci s vedeckými kapacitami z oblasti infektológie sa 
v tom čase vedecky zaoberal aj problematikou HIV infekcie v súvislosti s tehotenstvom 
a pôrodom, problematikou genitálnej herpetickej infekcie u žien aj v súvislosti 
s tehotenstvom a pôrodom, problematikou venerických ochorení a závažných celkových 
infekcií v tehotnosti. Je autorom odporučeného postupu Českej gynekologicko pôrodníckej 
spoločnosti o managemente Herpes genitalis v tehotnosti. V spolupráci s infektológom 
a dermatovenerologičkou vydali vysokoškolskú učebnicu venerológie, kde pohlavne 
prenosné nákazy riešia z pohľadu všetkých troch odborností. Po prestupe na 3. Lekársku 
fakultu sa venoval ešte antibiotickej profylaxií chirurgických výkonov v gynekológií 
a pôrodníctve na základe poznatkov EBM.  Po nástupe na II. gynekologicko pôrodnícku 
kliniku LF UK a UNB v nemocnici Ružinov v Bratislave, sa začal odborne venovať 
predovšetkým problematike vedenia pôrodov a analýze dôvodov k plánovaným aj akútnym 
cisárskym rezom. Okrem pôrodníctva sa naďalej venuje infekčnej problematike, na klinike 
zaviedol aj jasné pravidlá používania antibiotík v liečbe a profylaxií s ohľadom na riziká 
vzniku rezistencie.  
Založil a viedol Sekciu infekčných ochorení v gynekológií a pôrodníctve Českej 
gynekologicko pôrodníckej spoločnosti, organizoval 9 celoštátnych konferencií sekcie, 
hlavne so zameraním na multiodborovú spoluprácu (infektológia, dermatovenerológia, 
epidemiológia, chirurgia, všeobecná medicína). 33-krát bol pozvaným prednášateľom na 
domácich aj zahraničných konferenciách, z toho 3-krát absolvoval prednáškové vzdelávacie 
turné po celej republike (1-krát v ČR a 2-krát v SR). V štatistike publikácií má k súčasnej 
dobe 138 výstupov, z toho 14 jeho vedeckých prác bolo vydaných v zahraničných 
karentovaných časopisoch, jedna v domácom karentovanom časopise. Jeho práce boli 
citované 89-krát, z toho 76-krát v zahraničných časopisoch registrovaných v citačných 
indexoch.  
 Spoluriešiteľ vedeckých projektov: 
Názov projektu:  Multifaktoriální analýza vlivu prenatální péče, průběhu porodu a puerperia 
na poruchy sexuálního života a výskytu močové a anální inkontinence u primipar po porodu. 
Prospektivní, nerandomizovaná, deskriptivní studie.  
Číslo projektu: NR: 7848-3 
Grantová agentura:  Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky 
Roky riešenia: 2004 - 2006 
Hodnotenie: A 
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Názov projektu: Změny ve kvantitě a kvalitě proteinů extracelulární matrix sakrouterinních 
vazů u žen trpících prolapsem pánevních orgánů.  
Číslo projektu: NR: 9299-3 
Grantová agentura:  Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky 
Roky riešenia: 2007 - 2009 
Hodnotenie: A 
 
Názov projektu: Operační řešení sestupu pánevních orgánů; srovnání klasických a moderních 
technik a změn kvality života pacientek po těchto výkonech.  
Číslo projektu: NR: 9309-3 
Grantová agentura:  Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky 
Roky riešenia: 2007 - 2009 
Hodnotenie: A 
Vedecká škola: 
školení doktorandi 
MUDr. Erika Menzlová, Ph.D., úspešne obhájila doktorandskú dizertačnú prácu na                
1. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe 
MUDr. Júlia Hederlingová, PhD., úspešne obhájila doktorandskú dizertačnú prácu na 
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
MUDr. Pavel Doležal, úspešne zložil dizertačnú skúšku na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave 
MUDr. Petra Pšenková, úspešne zložila dizertačnú skúšku na Lekárskej fakulte Univezity 
Komenského v Bratislave 
MUDr. Barbora Kubešová, doktorandské štúdium na 3. Lekárskej fakulte Karlovej 
Univerzity v Prahe 
MUDr. Paula Drabiščáková, doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave 
MUDr. Lívia Melníková, doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave 
MUDr. Katarína Golembiovská, doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave 
Ocenenia pedagogickej a vedeckej činnosti: 
V roku 2007 bol ocenený dekanom 1. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity za vynikajúcu 
pedagogickú prácu, zvolený poslucháčmi za jedného z najlepších pedagógov fakulty.  
V roku 2019 mu bola dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského udelená pamätná 
medaila pri príležitosti stého výročia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.  
 Členstvá v odborných spoločnostiach:  
Členstvo vo výboroch odborných spoločností 
2009 - 2013 
Predseda Sekcie infekčných chorôb v gynekológii a pôrodníctve Českej gynekologicko 
pôrodníckej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně 
2013 – doteraz 
Člen výboru Sekcie infekčných chorôb v gynekológii a pôrodníctve Českej gynekologicko 
pôrodníckej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně 
2009-2013  
Vedecký sekretár výboru Sekcie perinatálnej medicíny Českej gynekologicko pôrodníckej 
spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně 
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2009-2013  
Člen výboru Sekcie pôrodníckej analgézie a anestézie, Českej gynekologicko pôrodníckej 
spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně 
2015  
Člen Európskeho Advisory board pre diagnostiku a liečbu vaginálnych infekcii 
2019 - doteraz 
Člen výboru Sekcie perinatálnej medicíny Slovenskej gynekologicko pôrodníckej spoločnosti 
Slovenskej lekárskej spoločnosti 
2019 - doteraz 
Člen výboru Sekcie infekčných ochorení Slovenskej gynekologicko pôrodníckej spoločnosti 
Slovenskej lekárskej spoločnosti 
 
Záver: 
          doc. MUDr. Jozef Záhumenský, 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 11. 6. 2020 
 
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. Martin Procházka, Ph. D.                     .............................................                                        
          člen inauguračnej komisie        
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