
SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 
ustanovenej dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

k menovaniu 

 

doc. MUDr. Petra Urdzíka, PhD., MPH, 

docenta na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach za 

profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

Gynekológia a pôrodníctvo 

 

 Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH sa narodil v roku 1972 v Košiciach. 

Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1991 až 1997 na Lekárskej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave v odbore Všeobecné lekárstvo.  

V roku 2007 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: „Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie 

a preeklampsie pomocou biochemických a ultrazvukových markerov“, získava titul 

Philosohpiae doctor vo vednom odbore Gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2011, po obhajobe 

habilitačnej práce: „Využitie syntetických materiálov pri chirurgickej liečbe defektov 

panvového dna“, bol habilitovaný na docenta vo vednom odbore Gynekológia a pôrodníctvo. 

 Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1997 nastúpil na Gynekologicko-

pôrodnícke oddelenie NsP vo Veľkom Krtíši ako sekundárny lekár. V roku 2002 nastúpil na II. 

Gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UPJŠ a UN L. Pasteura na Moyzesovu 9 v Košiciach 

ako odborný asistent. Po úspešnej habilitácii pracoval na funkčnom mieste docenta na II. 

Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UNLP Rastislavova 43 v Košiciach. V roku 

2012 sa stáva prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Tr. SNP 1 

v Košiciach, kde pracuje doteraz.     

 Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH v roku 2000 úspešne absolvoval atestáciu 

v špecializácii Gynekológia a pôrodníctvo I. stupeň, v roku 2004 - špecializácia 

v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo, v roku 2007 – atestácia v špecializácii 

v subšpecializačnom odbore Gynekologická urológia a v roku 2012 – atestáciu v odbore - 

odborník riadenia vo verejnom zdravotníctve – MPH. 

  

 Menovaný je tiež členom viacerých odborových komisií: Gynekológia a pôrodníctvo, 

Ultrazvuk v gynekológii, Urológia, Chirurgia, Neurochirurgia, Zdravotnícky manažment 

a financovanie, Úrazová chirurgia a Všeobecnom lekárstve.  

  

Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, zastáva nasledovné významné funkcie: 

 

 - krajský odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo Košického VÚC   

- podpredseda výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti 

- podpredseda sekcie gynekologickej urológie SGPS 

- podpredseda Akademického senátu LF UPJŠ v Košiciach 

- člen ESGO, EUGA, IUGA 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

 Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.,MPH doložil viac ako 19-ročnú kontinuálnu 

pregraduálnu pedagogickú činnosť, pričom 9 rokov pôsobil ako odborný asistent, 6 rokov ako 



docent v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ v Košiciach a od roku 2017 ako 

mimoriadny profesor. 

 

Pán docent sa podieľa na výučbe študentov lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo v odbore Gynekológia a pôrodníctvo (1,2,3) v slovenskom a anglickom jazyku, 

zubného lekárstva v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Zároveň sa podieľa na výučbe 

ošetrovateľstva, rehabilitácie a fyzioterapie, pôrodnej asistencie a verejného zdravotníctva. 

 

Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH je spolugarantom odboru Gynekológia a pôrodníctvo, 

členom komisie pre štátnu skúšku a obhajobu diplomových prác, doktorandského štúdia 

a špecializačnej skúšky v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, LF UPJŠ v Košiciach. 

   

Do podania žiadosti o začatie inauguračného konania bol menovaný vedúcim 21 

diplomových prác a oponentom 23 diplomových prác. 

 Je autorom a spoluautorom 1x kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 

zahraničných vydavateľstvách, 2x kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 

domácich vydavateľstvách a 1 x skriptá a učebné texty v celkovom rozsahu  75,17 AH. 

 

 

 

 HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

 Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH v roku 2007 obhájil na LF UPJŠ v Košiciach 

vedecko-akademickú hodnosť Philosophie doctor (PhD.) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo 

na tému „Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie a preeklampsie pomocou biochemických 

a ultrazvukových markerov“. 

K habilitačnému konaniu predložil menovaný prácu „Využitie syntetických materiálov pri 

chirurgickej liečbe  defektov panvového dna“, ktorú úspešne obhájil pred VR Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach v roku 2011 a bol mu udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

Gynekológia a pôrodníctvo.  

Inaugurant má registrovaných spolu 196 výstupov a 114 ohlasov. Je autorom 

a spoluautorom kapitol vo vedeckých monografiách (2 monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách, 1x kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, 3x kapitoly v monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách), autorom 

alebo spoluautorom 108 vedeckých prác in extenso v domácich a zahraničných recenzovaných 

vedeckých časopisoch a recenzovaných domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch. 

Prvým autorom je v 25 vedeckých prácach, z toho v kategórii A – vedecké práce v časopisoch 

s IF > 0,57 má 15 publikácií, z toho v 6x je prvý alebo korešpondujúci autor a 2 vedeckých prác 

publikovaných v zahraničných vydavateľstvách registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS. Vedecké práce uchádzača boli citované celkom 114x, z toho 84 citácií 

v publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS.  

V rámci vedeckej školy menovaný ukončil výchovu 2 doktorandov (PhD.) a 3 študenti 

pokračujú v štúdiu po absolvovaní dizertačnej skúšky.   

Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH  bol 1x vedúci projektu, 1x zástupca vedúceho projektu, 

4x spoluriešiteľ projektu v grantovej agentúre VEGA, 4x spoluriešiteľ projektu v grantovej 

agentúre KEGA a 1x spoluriešiteľ v grantovej agentúre APVV. 



 Viackrát bol členom organizačných výborov odborných a vedeckých kongresov 

a sympózií, na ktorých aktívne prednášal a viedol odborné sekcie (88).  

 

  Inaugurant je členom redakčnej rady časopisu Slovenská Gynekológia a pôrodníctvo, 

pravidelným recenzentom monografií a učebných textov. 

 

 

ZÁVER INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

 Po zhodnotení osobnostných vlastností doc. MUDr. Petra Urdzíka, PhD., MPH, jeho 

pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, odbornej činnosti (najmä v oblasti 

urogynekológie), ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu 

inauguračnej prednášky na tému: „Súčasný pohľad na operačné riešenie zostupu panvových 

orgánov“ inauguračná komisia konštatuje, že ide o významného odborníka, pedagóga a vedca  

v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, ktorý je rešpektovanou osobnosťou nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí.  

 Na základe uvedeného, doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH nielen spĺňa, ale 

v mnohých oblastiach prekračuje požadované kritériá podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 

 Inauguračná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty vymenovať doc. MUDr. Petra Urdzíka, PhD., MPH za profesora 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Gynekológia a pôrodníctvo. 

 

V súlade s Rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a Uznesením vlády SR  

č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania zo dňa 13.10.2020, sa členovia inauguračnej komisie 

a oponenti zúčastnili inauguračnej prednášky a inauguračného konania pred VR UPJŠ LF 

dištančne prostredníctvom MS TEAMS. 

 

 

V Košiciach, 16. 3. 2021 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda:  prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.,MBA ..................................................... 

 Profesor v odbore Gynekológia a pôrpdníctvo  

 Gynekologicko-pôrodnícka UPJŠ LF, Košice 

 

 

Členovia:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 

 Profesor v odbore Gynekológia a pôrodníctvo ............MS TEAMS................... 

I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave 

Antolská 11, Bratislava 

 

 prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 

 Profesor v odbore Gynekológia a pôrodníctvo............MS TEAMS.................... 

1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Prahe 



 Apolinářská 18 , Praha, Česká republika 

 

 prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. ............MS TEAMS.................... 

 Profesor v odbore Gynekológia a pôrodníctvo 

 Porodnicko-gynekologická klinika Univerzita Palackého v Olomouci 

 I.P.Pavlova 6, Olomouc, Česká republika 

 


