
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach k vymenovaniu 

MUDr. Erika Dosedlu, Ph.D., MBA 

odborného asistenta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF Nemocnica AGEL, Košice-Šaca,a.s. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 

___________________________________________________________________________ 

 

 MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA sa narodil v roku 1981 v Humennom, po maturite na 

gymnáziu študoval v rokoch 1999-2005 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte 

v Košiciach a po jej úspešnom ukončení získal titul MUDr. Počas štúdia získal cenu dekana za najlepšiu 

vedeckú prácu Študentskej vedeckej konferencie LF UPJŠ na tému Reologické zmeny krvi tehotných 

v priebehu patologickej gravidity. V roku 2012 získal v Českej republike cenu prof. Čecha za najlepšiu 

vedeckú prácu v oblasti ultrazvukovej diagnostiky v pôrodníctve a gynekológii. 

Od promócie v roku 2005 pracuje až do súčasnosti na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 

v Nemocnici AGEL, Košice-Šaca, a. s., najprv ako sekundárny lekár, od roku 2011 ako vedúci lekár 

pôrodnice o oddelenia rizikovej gravidity a od roku 2013 ako primár kliniky. V rokoch 2013-2017 

pracoval ako asistent na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF  Nemocnice AGEL, Košice-Šaca, 

a.s. Na pracovisku pokračuje od roku 2017 ako odborný asistent doposiaľ. Od roku 2012 pôsobí ako 

odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

 

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

MUDr. Erik Dosedla ukončil v roku 2010 špecializačné štúdium v odbore Gynekológia 

a pôrodníctvo - Európsky certifikát Gynekológia a pôrodníctvo, (SZU Bratislava). 

V roku 2016 ukončil špecializačné štúdium v študijnom programe: Management obchodu 

a public relations (MBA, Master of Business Administration) na VŠ medzinárodného podnikania ISM 

Slovakia v Prešove. 

V roku 2016 ukončil špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore Materno-fetálna 

medicína, LF Univerzity Komenského, Bratislava. 

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: „Ultrazvuková charakteristika dutiny brušnej 

v priebehu 6 týždňov po cisárskom reze“ získal MUDr. Erik Dosedla, MBA v roku 2017 vedecko-

akademickú hodnosť philosophiae doctor (Ph.D.) vo vednom odbore Experimentálni 



chirurgie/Gynekológie a pôrodníctví na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Česká 

republika. 

V roku 2018 ukončil špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore Zdravotnícky 

menežment a financovanie (UPJŠ LF, Košice). 

Odborné vedomosti si dopĺňal na početných kurzoch a je držiteľom nasledovných certifikátov: 

Laparoskopická sutúra a uzlenie (III. chir. klinika SZU, 2007), Ersttrimester screening FMF Deutschland 

(FMF Germany, Hamburg, 2008), Intensiv-Workshop: Postpartum Hemorrhage (Velden am 

Wörthersee, 2009),  Certificate of Competence in: Ultrasound examination at 11-14 weeks, London, 

(FMF UK London, 2009), Certificate of Competence in: Doppler ultrasound, London (FMF UK London, 

2009), Certificate of Competence in: The 20-22 weeks scan (FMF UK London, 2009), Certificate of 

Competence in: Ultrasound examination at 18-23 weeks, (FMF UK London, 2009), Gynecare TVT-O 

(Slinges and Meshes) course (Praha, 2009),  V.I.S.U.S kurz – Viena International School of 3D 

Ultrasonography (Apolinář, Praha, 2010), Českej společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii 

(ČSUPG ČLS JEP) III.stupňa pre konziliárnu ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve v 

subšpecializácii zameranej na pôrodníctvo (Praha, 2014), ČSUPG ČLS JEP II. stupňa, ktorá opravňuje 

vykonávať konziliárnu ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii v subšpecializácii zameranej na 

onkogynekológiu/urogynekológiu (Praha, 2018).  

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA sa od začiatku klinickej praxe venuje najmä perinatológii, 

materno-fetálnej medicíne, prenatálnej diagnostike a laparoskopickej gynekologickej operatíve.  

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA je členom komisie pre prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku 

Českej společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (CSUPG ČLS JEP). Je členom 

Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (ISUOG), Českej gynekologicko - 

pôrodníckej spoločnosti (ČGPS ČLS JEP), Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS SLS). 

Je vedúcim redaktorom internetového profesného portálu www.gynstart.cz a časopisu Actual 

Gynecology and Obstetrics. 

V roku 2017 bol menovaný riaditeľom Ian Donald School of Ultrasound pre Slovenskú 

republiku. 

 

Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti. 

 

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MHA. pôsobí ako asistent (2013-2017), respektíve ako odborný 

asistent (od roku 2017) na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice, a.s. 

nepretržite. Vedie praktické cvičenia a prednášky z vybraných kapitol v predmetoch Gynekológia 



a pôrodníctvo 1, 2, 3 (5. a 6. rok štúdia) v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch Všeobecné 

lekárstvo, General medicine.  

Vedie odbornú prax študentov doktorského programu Všeobecné lekárstvo, General medicine 

a študentov výmenných stáží v slovenskom a anglickom jazyku. 

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA vedie diplomové práce pre doktorské programy Všeobecné 

lekárstvo, General medicine – vedúci 5 úspešne obhájených prác a oponent 5 prác.  

Je autorom 1 vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve, spoluautorom 1 

vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve a autorom vysokoškolskej učebnice 

(autorský podiel 7,23 AH).  

 

 

Hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Erika Dosedlu, Ph.D., MBA je zameraná predovšetkým na 

morbiditu súvisiacu s cisárskym rezom. Venuje sa problematike ultrazvukovej charakteristiky jazvy po 

cisárskom reze, hojenia uterotomickej rany po cisárskom reze ako aj následkov patologického hojenia 

jazvy po cisárskom reze na reprodukčné zdravie ženy.   

Ku dňu podania habilitačného spisu MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA publikoval 36 pôvodných 

vedeckých prác (25 prvý/korešpondujúci autor), z toho 11 výstupov kategórie A (6 

prvý/korešpondujúci autor). Je autorom skrípt a učebných textov (6,6 AH). Ku dňu podania 

habilitačného spisu je evidovaných spolu 29 citácií, z toho 27 v databázach WoS a Scopus. Celkový 

počet záznamov publikačnej činnosti je ku dňu podania habilitačného spisu 50. Aktuálny H-index 

habilitanta je podľa WoS 4. 

Habilitant je ku dňu odovzdania habilitačného spisu autorom a spoluautorom 70 prednášok 

na domácich (35) a zahraničných podujatiach (35). 

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA bol spoluriešiteľom dvoch grantov VEGA.  

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA je konzultant 1 doktoranda (Ph.D.). 

MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA predložil habilitačnú prácu na tému: „Morbidita súvisiaca 

s jazvou po cisárskom reze“. Práca je napísaná na 117 stranách, pričom zahŕňa 4 publikované práce 

kategórie A. V habilitačnej práci je 163 odkazov na prevažne súčasnú domácu a zahraničnú literatúru. 

Všetci traja oponenti: 

prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph.D. 

   Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Hradec Králové  

prof. MUDr. Jozef Zahumenský, Ph.D.  



   II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava 

doc. MUDr. Kamil Biringer, Ph.D.  

                  Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin 

hodnotili prácu kladne a odporučili ju prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

Záver habilitačnej komisie 

 

Habilitačná komisia po zhodnotení osobnostných vlastností MUDr. Erika Dosedlu, Ph.D., MBA, 

jeho pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti, ako aj na 

základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému 

„Syndróm jazvy po cisárskom reze“ konštatuje, že ide o významného odborníka, pedagóga a vedca 

v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, ktorý sa vypracoval na uznávanú osobnosť slovenskej a českej 

gynekológie a pôrodníctva.  

Na základe uvedeného MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA nielen spĺňa, ale v mnohých oblastiach 

prekračuje požadované kritéria 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, Lekárskej fakulte v Košiciach. 

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika udeliť MUDr. Erikovi Dosedlovi, Ph.D., MBA vedecko-pedagogický titul docent 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 habilitačnej komisie a oponenti zúčastnili obhajoby habilitačnej práce 

dištančne prostredníctvom MS Teams. 

 

V Košiciach 27.04.2021  

 

 

Členovia habilitačnej komisie:  

 

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



Profesor gynekológie a pôrodníctva 

 

Členovia: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.   ............MS TEAMS............ 

Profesor gynekológie a pôrodníctva 

 

Doc. MUDr. Karol Dókuš, Ph.D.   ............MS TEAMS........... 

Docent gynekológie a pôrodníctva 


