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SPRÁVA A NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty k udeleniu vedecko-pedagogického 

titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania chirurgia 

MUDr. Rastislavovi Burdovi, PhD., 

odbornému asistentovi na Klinike úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UN LP v Košiciach 

 

 

MUDr. Rastislav Burda, PhD. sa narodil 13.7.1974 v Košiciach. V r. 1998 ukončil 

vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia nastúpil najprv 

na oddelenie úrazovej chirurgie v Rožňave, v tom istom roku prešiel pracovať na Kliniku úrazovej 

chirurgie LF UPJŠ, kde pôsobí doteraz  ako odborný asistent. 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

MUDr. Rastislav Burda, PhD. ukončil v r. 2002 špecializačné štúdium 1. stupňa v odbore 

chirurgia., v roku 2007 absolvoval špecializačnú skúšku z úrazovej chirurgie. Po úspešnej 

obhajobe dizertačnej práce na tému: „Možnosti ovplyvnenia reperfúzneho syndrómu pri 

replantáciách a revaskularizáciách“ získal v r. 2014 vedecko-akademickú hodnosť PhD., v odbore 

chirurgia na LF UPJŠ.  

MUDr. Rastislav Burda, PhD. je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), pôsobí 

vo výbore Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

MUDr. Rastislav Burda, PhD. pôsobí  ako odborný asistent na Klinike úrazovej chirurgie 

od roku 2019. V minulosti viedol prechodne praktické cvičenie z chirurgie už od roku 2009. 

MUDr. Rastislav Burda, PhD. sa podieľa na vedení praktických cvičení z predmetu 

chirurgia 4, 5 a 6, ako aj prednášok úrazová chirurgia a ortopédia ako aj predmetu urgentná 

medicína. 

MUDr. Rastislav Burda, PhD. je spoluautorom 1 vedeckej monografie vydanej v domácom 

vydavateľstve s autorským podielom 3,42 AH. Je autorom výučbového filmu v dĺžke trvania 18 minút. 

A 52 sekúnd na tému - Základy použitia sádrovej fixácie. 
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HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO -VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Rastislava Burdu, PhD. je zameraná na oblasť 

chirurgie ako aj experimentálnej chirurgie a úrazovej chirurgie. Je spoluautorom jedného patentu- 

Aktivovaná krvná plazma (č. dokumentu 50020-2015). 

K dátumu podania habilitačného spisu MUDr. Rastislav Burda, PhD. publikoval 30 

pôvodných vedeckých prác z čoho 11 je zaradených do kategórie A, v 13 prácach je prvým alebo 

korešpondujúcim autorom. Má 226 ohlasov uvedených v databázach WoS a SCOPUS. Bol 

školiteľom 4 ukončených diplomových prác. Je spoluautorom 1 monografie a bol spoluriešiteľom 

2 grantových projektov. 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Habilitačná komisia a oponenti po zhodnotení dlhodobej pedagogickej, vedecko-

výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti ako aj na základe kladných 

oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému „Končatinový 

kompartment syndróm“ a taktiež aj výsledku obhajoby habilitačnej práce konštatuje, že MUDr. 

Rastislav Burda, PhD. spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov docent a profesor, ako aj 

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

Habilitačná komisia navrhuje predsedovi Vedeckej rady Lekárskej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika udeliť MUDr. Rastislavovi Burdovi, PhD. vedecko-pedagogický titul 

docent v odbore habilitačného a inauguračného konania chirurgia. 

 

V Košiciach 29.11.2022 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

Predseda: 

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

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika, Košice 

 

Členovia: 

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.     ............ONLINE............... 

Univerzita Karlova, 3. lekárska fakulta, Ortopedicko-traumatologická klinika, Praha 
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prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH    ............ONLINE............... 

Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ortopedická klinika, Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

 

 

Oponenti habilitačnej práce: 

 

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA   .......................................... 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika 

 

 

doc. MUDr. Pavel Dráč, PhD.     ............ONLINE............... 

Fakultní nemocnice Olomouc, Traumatologická klinika 

 

 

doc. MUDr. Radoslav Zamborský PhD., MPH   ............ONLINE............... 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Národný ústav detských chorôb, 

Ortopedická klinika, Bratislava  


