
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu 

doc. MUDr. Petra Vávru, Ph.D., 

prednostu Chirurgickej klinika Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity a Fakultnej nemocnice 

v Ostrave za docenta v odbore habilitačného a inauguračného konania chirurgia 

 

 

 Doc. MUDr. Petr Vávra, PhD. sa narodil v roku 1966 v Ostrave. Lekársku fakultu 

Univerzity Palackého v Olomouci ukončil v roku 1991. V roku 1994 absolvoval atestáciu 

z chirurgie I. st., v roku 1999 atestáciu II. st., v roku 2012 atestáciu z onkologickej chirurgie 

a v roku 2012 atestáciu z koloproktológie. Od roku 2010 pôsobí na Chirurgickej klinike LF a 

fakultnej nemocnice v Ostrave.  

 V roku 2003 získal titul PhD. na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave na tému: „Bezpečná vzdialenosť dolnej resekčnej línie pri operácií karcinómu 

rekta“. V roku 2015 na Vysokej škole báňskej technickej univerzity v Ostrave obhájil 

vedecko-pedagogický titul docent s témou riešenia grantov na tomto pracovisku, kde vyvinul 

vlastný inštrument na laparoskopické operácie pečene. Pôsobil vo funkcii námestníka 

riaditeľa FN pre vedu a výskum od roku 2018, v období od októbra 2018 do februára 2019 bol 

riaditeľom FN Ostrava, od 1. 1. 2019 je prednostom chirurgickej kliniky LF OU a FN v 

Ostrave.  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 Doc. MUDr. Petr Vávra, PhD. sa venuje pedagogickej činnosti od roku 2010 

doteraz ako asistent a neskôr prednosta Chirurgickej kliniky LF a FN v Ostrave na úväzkoch 

1,0 pracovného miesta. Na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity vyučuje predmet Chirurgia 

I., II. a III. Je členom skúšobnej komisie pre štátne rigorózne skúšky z chirurgie.  

 doc. MUDr. Petr Vávra, PhD. je autorom vedeckej monografie Laparoskopické 

radiofrekvenčně asistované resekce jater - v rozsahu 10 AH, spoluautor vysokoškolskej 

učebnice v rozsahu 3,65 AH. 



 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

 Je autorom a spoluautorom 21 vedeckých prác v karentovaných časopisoch, 

ako prvý autor je v 7 článkoch, ako aj 15 prác v zahraničných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS. Spolu je autorom a spoluautorom 73 

vedeckých prác., ktoré boli citované 144-krát,  z toho 138-krát v citačných databázach WOS, 

SCOPUS.  

Bol spoluriešiteľom a riešiteľom 12 grantových úloh. Okrem toho podal 3 patentové 

prihlášky pre konštrukciu prístroja na operácie pečene. Doteraz sa zúčastnil viacerých 

študijných pobytov v Londýne v dĺžke 6 mesiacov, v Paríži, ale aj v ďalších krajinách. 

PhD. obhájil v roku 2003. Absolvoval špecializačné skúšky z predmetu chirurgia I. stupňa, II. 

stupňa, v roku 2012 atestáciu z onkologickej chirurgie, a v roku 2012 atestáciu 

z koloproktológie. 

 

 K habilitačnému konaniu predložil prácu na tému: „Výskum a vývoj radiofrekvečních 

nástrojů pro využití v chirurgii“. 

Prácu pozitívne hodnotili oponenti: 

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. z Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK 
a UNM v Martine 

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. z II. chirurgickej kliniky SZU a FN v Banskej Bystrici 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. z Kliniky úrazovej chirurgie LF OU a FN v Ostrave,  
 

ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 Po zhodnotení pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe 

pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: 

„Laparoskopické resekce jater“ habilitačná komisia konštatuje, že doc. MUDr. Petr 

Vávra, Ph.D. spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. 



z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií 

platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty udeliť doc. MUDr. Petrovi Vávrovi, Ph.D. titul docent v  

odbore habilitačného a inauguračného chirurgia. 

 

V Košiciach 9. júna 2020 

 

Predseda: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, v. r. 

   I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP v Košiciach 

 

Členovia:  

 prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, v. r. 

 Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, s.r.o., v Bratislave 

 

 doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., v. r. 

 Univerzita T. Bati Zlín a EUC klinika  
 

 

 

 


