
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

Ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu 

MUDr. Petra Bereka, PhD., odborného asistenta na Klinike cievnej chirurgie UPJŠ LF 

a VÚSCH a.s. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia 

 

MUDr. Peter Berek, PhD.,  sa narodil v roku sa narodil v roku 1967 Želiezovciach. 

Lekársku fakultu UK Bratislava  ukončil v roku 1991. V roku 1994 absolvoval špecializačnú 

skúšku z chirurgie  I. stupňa, v roku 1999 špecializačnú skúšku z chirurgie  II. stupňa, r. 2001 

špecializačnú skúšku z cievnej chirurgie.  

V období r.1991 až 1999 pracoval na Chirurgickom oddelení Nemocnica Lučenec, ako  

sekundárny lekár, r.1999 -2002 na oddelení kardiovaskulárnej chirurgie Semmelweisovej 

univerzity v Budapešti, r. 2002 -2003 Chirurgickom oddelení Nemocnica Lučenec, r. 2003-

2010 oddelení cievnej chirurgie v Budapešti, r. 2010-2015 oddelení kardiovaskularnej 

a hrudnej chirurgie v Budapešti,  od r. 2016-2018 pôsobil vo Východoslovenskom ústave 

srdcovocievnych chorôb na Klinike cievnej chirurgie, od r. 2018 – 2019- Klinika cievnej 

chirurgie NUSCH Bratislava, od r. 2019 ako prednostu kliniky cievnej chirurgie VUSCH a.s. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

  

 MUDr. Peter Berek, PhD., sa venuje pedagogickej činnosti od r. 2016-  spolu sa mu 

započítava viacej ako 3 roky pedagogickej praxe. Vyučuje predmet chirurgická propedeutika, 

chirurgia 1., 2. slovenských a zahraničných študentov všeobecného lekárstva a 5. r. študentov 

zubného lekárstva  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Peter Berek, PhD., je spoluautorom vysokoškolskej učebnice v rozsahu 10,2 

AH. V oblasti vedecko- výskumnej činnosti je autorom a spoluautorom 32 vedeckých prác, 



ako prvý alebo korešpondujúci autor je uvedený v 12 článkoch,   3 práce sú z kategória A (v 2 

je prvým alebo korešpondujúcim autorom). Ohlasy na publikačnú činnosť: Vedecké práce 

boli citované 30x z toho 10 x v citačných databázach WOS, SCOPUS. 

Menovaný bol zapojený do riešenia 2 grantových projektov- 2x VEGA   

 

K habilitačnému konaniu predložil habilitačnú prácu: Akútna karotická 

endarterektómia: riziko alebo benefit? 

 OPONENTI:  

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, 

Bratislava 

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava 

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 Chirurgická 

liečba ochorení torakoabdominálnej aorty, konštatujeme, že MUDr. Peter Berek, PhD., 

spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor a umelecko-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 MUDr. Petrovi Berekovi, PhD., 

vedeckopedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

Chirurgia. 

 

V Košiciach, 1.6. 2021  



 

Podpisy členov habilitačnej komisie: 

 

Predseda:      

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH                            ............................................. 

I. chirurgická klinika   UPJŠ LF v Košiciach 

 

Členovia:      

 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, 

Bratislava 

 

 

                                                                                           ...................................................... 

 

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM, Martin 

 

                                                                                                      

..................................................... 

 


