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Na základe  žiadosti prof. MUDr. Daniela Pella, PhD., dekana  Lekárskej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo 14.12.2020,  
číslo: LEK003023/2020-101421, predkladám oponentský posudok na  pedagogickú, 
publikačnú, vedeckovýskumnú a inú činnosť k návrhu na vymenovanie  
doc. MUDr. Petra Urdzíka, PhD., MPH, mim. prof. za profesora v odbore  
habilitačného a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo. 
 
1.Pedagogická  činnosť 
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.  odpracoval  od získania titulu 
docent 8 rokov a 8 mesiacov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Pedagogickú činnosť  vykonal a vykonáva v predmetoch gynekológia 
a pôrodníctvo 1, 2, 3, gynaecology and obstetrics 1, 2, 3 , ošetrovateľstvo 
v gynekológii, prevencia v gynekológii, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo. Je 
spolugarant predmetu gynekológia a pôrodníctvo, člen komisie pre štátnu skúšku 
v odbore gynekológia a pôrodníctvo, člen  komisie pre obhajobu diplomových prác 
v odbore gynekológia a pôrodníctvo,  člen komisie  pre štátnu skúšku v odbore 
ošetrovateľstvo, člen komisie  doktorandského štúdia v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo, člen komisie špecializačnej skúšky v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo. 
Je školiteľ v špecializačnom študijnom programe gynekológia a pôrodníctvo, 
v špecializačnom študijnom programe zdravotnícky manažment, v špecializačnom  
študijnom programe urológia, v špecializačnom študijnom programe ultrazvuk 
v gynekológii, v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo, 
v špecializačnom študijnom programe chirurgia, v špecializačnom programe  
úrazová chirurgia, v špecializačnom študijnom programe neurochirurgia. 
Pod jeho vedením ukončili 2 študenti  doktorandské dizertačné štúdium (PhD),  
3 študenti pokračujú v štúdiu po absolvovaní dizertačnej skúšky. 
Požadované kritériá  Lekárskej fakulty  UPJŠ v Košiciach na pedagogickú činnosť spĺňa. 
 
2.Publikačná  činnosť 
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof. má objektívne dokladované 
publikácie v databáze Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika 
v Košiciach. 
Štatistika najdôležitejších kategórií publikačnej činnosti: 
2x vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách,  
1x kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách,  
3x kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách, 
1x kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných  
vydavateľstvách, 
2x kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich  vydavateľstvách, 
15x publikácií v zahraničných  karentovaných časopisoch, 1x 1. autor, 14x 
spoluautor, 
11x vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch, 4x 1. autor, 7x spoluautor,  
63x vedecké práce v ostatných domácich  časopisoch, 13x 1. autor, 50x spoluautor,  
2x vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science  alebo Scopus, 



2x vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science  alebo Scopus,  
7x vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách,  
1x skriptá a učebné texty. 
Citačný ohlas na jeho práce  je nasledovný: 
Celkový počet citácií 114, z toho 84 citácií v zahraničných publikáciách 
registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze Scopus,  
30 ostatné citácie. 
Požadované kritériá  Lekárskej fakulty  UPJŠ v Košiciach na publikačnú činnosť spĺňa. 
 
3.Vedeckovýskumná  činnosť 
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof. 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. 
Požadované kritériá  Lekárskej fakulty  UPJŠ v Košiciach na vedeckovýskumnú činnosť spĺňa. 
 
3.Iná odborná činnosť 
Absolvoval atestačnú skúšku v špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 1. a 2. stupeň, 
v subspecializácii gynekologická urológia.  
Absovoval kvalifikačnú skúšku v odbore  Master of Public Health.  
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof. zastáva nasledovné  významné  
funkcie: 
krajský odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo Košického samosprávneho kraja,  
člen výboru Slovenskej  gynekologicko-pôrodníckej  spoločnosti, 
podpredseda sekcie gynekologickej urológie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej 
spoločnosti,  
podpredseda Akademického senátu LF UPJŠ v Košiciach. 
Absolvoval štúdijné   pobyty na renomovaných zahraničných a domácich  
pracoviskách s cieľom  zdokonalenia  erudície v operačných technikách 
v gynekologickej onkológii a urogynekológii.  
 
Záver posudku 
Konštatujem, že doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof., prednosta 
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafaríka v Košiciach, je vyprofilovaná vedecko-pedagogická  osobnosť 
s medzinárodnými ohlasmi na svoju  činnosť. 
Je skúsený vysokoškolský učiteľ s dlhoročnou pedagogickou praxou.  
Ovláda prakticky odbor gynekológia a pôrodníctvo na vysokej  úrovni. 
 
Všetky požadované kritériá Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka 
v Košiciach na profesora v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo   spĺňa.  
 
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. 
 


