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Návrh habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu 

 

Odbor: Chirurgia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Meno uchádzača: MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH 

 

Téma habilitačnej práce :„Chirurgická liečba vybraných ochorení tenkého čreva“ 

 

Názov prednášky: „Implementácia protokolu zrýchleného zotavenia po operačnom výkone   

(ERAS) v onkochirurgii“ 

 

Dátum a čas prednášky: 15. marca 2023 o 11:00 hod. 

 

 

Verejná habilitačná prednáška sa konala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, 

v zasadacej miestnosti Rektorátu, na 2. posch., Limbová 12, Bratislava. 

 

Predseda komisie, členovia komisie a oponenti boli schválení Vedeckou radou Lekárskej 

fakulty dňa 12.12.2022. 

 

 

Zoznam členov a oponentov habilitačnej komisie 

 

 

Predseda:   - Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

                     Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB 

 

Členovia :  Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

                  Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA 

 

                   doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.  

                   NUDTARCH, Vysoké Tatry 

                   

 

 

Oponenti:  prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH 

                  LF SZU a UN- Nemocnica sv. Michala, Bratislava 

                   

                  prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH 

                  Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH 

                   

                  doc. MUDr. Milan Schnorrer, PhD. 

                  III. chirurgická klinika LF UK 
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Posudzovatelia habilitačnej prednášky: 

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. 

prof. MUDr. Mgr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS, MPH 

prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. 

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. 

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. 

 

 

 

 

 

 

  Habilitačný spis  MUDr. Michala Bernadiča, PhD., MPH obsahuje všetky materiály v súlade 

s požiadavkami § 12 ods.1 písm. e  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ č. 246/2019 Z.z. 

o postupe pri získavania vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických 

titulov docent a profesor. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Lekárskej 

fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave.  

 

Predložené materiály : 

 

1. Žiadosť o začatie habilitačného konania 

2. Prehľad plnenia kritérií na habilitačné konanie LF SZU v Bratislave 

3. Životopis/ Curriculum vitae 

4. Doklady o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa - získaní vedecko-akademickej 

hodnosti  (osvedčená kópia) 

5. Doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (osvedčená kópia) 

6. Prehľad doterajšej pedagogickej činnosti na vysokej škole, alebo externej vzdelávacej 

inštitúcii potvrdený vedúcim pracovníkom  

7. Publikačná činnosť : Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných 

prác, učebných textov, prehľad preukázateľných ohlasov na vedecké práce, podľa 

platných smerníc MŠ SR (písomná a elektronická forma) 

8. Zoznam a stručná charakteristika 5 najvýznamnejších vedeckých prác 

9. Zoznam vedeckých projektov- grantov 

 

10. Habilitačná práca  
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Plnenie kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ na Lekárskej fakulte SZU  

v Bratislave 
 

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

Odbor habilitačného konania: chirurgia 

 

Merateľné ukazovatele Habilitačné konanie (DOCENT) 

KVALIFIKAČNÉ  PREDPOKLADY 

a)Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 

(PhD.) prípadne jeho starší ekvivalent (CSc.) 

alebo vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.). 

 

Obhajoba dizertačnej práce “K-ras u pacientov s  

kolorektálnym karcinómom a jeho vzťah k chirurgickej 

liečbe”.      

 ukončené 12.2.2014  s udelením titulu PhD. 

b) v klinických odboroch dosiahnutie 

najvyššieho špecializačného stupňa, t.j. 

špecializačná skúška alebo atestácia II. 

stupňa v študijnom odbore, v ktorom sa 

uskutočňuje habilitácia 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

Špecializačná skúška v odbore chirurgia  

  ukončené 11.11.20011 

PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE 

3 roky po PhD. Ukončené 12.2.2014 Slovenksá zdravot. univerzita 

Vedenie záverečných prác  3 Školiteľ: 7x  
      

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Riešiteľ alebo spoluriešiteľ 

minimálne 1 grantová úloha  

• 201960-BMCSAV-4, Markery prekrývajúce 

chemorezistenciu a metastázovanie 

kolorektálneho karcinómu - úloha 

aldehyddehydrogenázy a jej klinická 

relevancia, Slovenská akadémia vied 

Riešiteľ grantovej úlohy 

• Monitoring of RAS/ctDNA levels by liquid 

biopsy to evaluate early 

therapeutic response in patients with RAS wt mCRC 

indicated for 1st line 

anti-EGFR treatment (cetuximab) in Slovakia Study 

Number: MS062202_0076 

Protocol No. MS062202-0076 Version 1.0, 24.8.2017, 

riešiteľ grantovej úlohy 

 

• D-Plex 311, PolyPid Prospektívne 

medzinárodné multicentrické randomizované, 

kontrolované dvojito zaslepenéskúšanie fázy III 

s dvoma skupinami s cieľom posúdiť účinnosť 

a bezpečnosť lieku D-Plex pri prevencii 

infekcie incízie po brušnej operácii, riešiteľ 

štúdie  
Výskumný pobyt /mobilita/stáž na 

zahraničnom pracovisku 

min. 1 v súhrnnom trvaní 5 dní 

• Taliansko – Miláno Pokročilá miniinvazívna 

chirurgia kolorekta ,  

• Švajčiarsko – Bern, St. Galen TaTME,  

• Izrael – Haifa Miniinvazívna kolorektálna 

chirurgia,  
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• Maďarsko –Budapešť Laparoskopický 

a ERAS manažment v kolorektálnej 

chirurgii 

 
PUBLIKAČNÁ /TVORIVÁ ČINNOSŤ 
Výstupy  - publikácie in extenso 

v kategóriách A+, A, A-, a B podľa 

kategorizácie výstupov 

min. 20  

z toho: 

-10 výstupov ako prvý, korešpondujúci alebo 

posledný autor, maximálne 20 % prác z toho 

môže byť publikovaných v recenzovaných 

zborníkoch, 

-  min. 1 výstup kategórie A+  

- minimálne 3 práce musia byť uverejnené 

v časopisoch s  impakt faktorom (IF)  

vnútorné choroby IF ≥ 0,70 alebo 

kumulatívny IF ≥ 3 

chirurgia  IF ≥0,56 alebo kumulatívny IF ≥ 2 

 

AAB Ved. monogr. dom. 1 

ABB Štúdie dom. 2 

ABD Kapit. v monogr. dom. 5 
ACB Vysokošk. učeb. dom. 1 
ACD Kapit. vo vys. uč. dom. 1 

ADE Ved. práce zahr. nekar. 1 

ADF Ved. práce dom. nekar. 10 

ADM Ved. pr. zahr. Scopus, WoS 1 
ADN Ved. pr. dom. Scopus, WoS 21 

AEC Ved. práce zahr. recenz. 1 

AED Ved. práce dom. recenz. 5 

AFD Publik. príspevky. dom. 1 

AFH Abstr. príspevkov dom. 3 

BCI Skriptá a učebné texty 1 

BDF Odb. pr. nekarent. dom. 2 
BDN Odb. pr. dom. Scopus, WoS 4 
EDI Recenzie v čas. a zborn. 4 
EDJ Prehľ. pr. v čas. a zb. 2 

GII Rôzne 1 

V2 Ved. vystup ako cast kn. al. zb. 5 
V3 Ved. vystup z casopisu 3 

Spolu 75 

 
IF 1,278, 0,678, 0,678, 1,2, 1,2, 0,345, 1,564 
Kumulatívny IF 6,943 
 

P – Pedagogický výstup  

 - 1 x vysokoškolská učebnica, skriptum, 

učebný text (pri spoluautorstve je podiel 

uchádzača v rozsahu najmenej 3 AH 

tvoriacich jeden celok alebo súčet  vo 

vysokoškolskej učebnici alebo skriptách 

Tenké črevo / Michal Bernadič, Juraj Pechan . 

In: Princípy chirurgie III [druhé doplnené 

vydanie] / zost. Juraj Pechan . - Tovarníky : 

Slovak Academic Press, 2015. - ISBN 978-

89607-32-7. - S.297-369. 

[BERNADIČ, Michal (50.00%) - PECHAN , 

Juraj (50.00%)] 

Linka CREPC: 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid= 

12.3 Tenké črevo (Bernadič Michal, Pechan Juraj) 257,9 

normovaných strán rukopisu, čo je v prepočte na AH 

spolu 12,89 a na jedného autora 6,44 AH 

 

Základy teórie a kliniky bolesti [print] / Marán 

Bernadič, Jozef Rovenský, Michal 

Bernadič. - 1. vyd. - Bratislava : SAP - 
Slovak Academic Press, 2015. - 203 s. - 
ISBN 978-80-89607-36-5. 

[Bernadič, Marián (25.00%) - Rovenský, 

Jozef (15.00%) - Bernadič, Michal 
(60.00%)] 

 
Celkový počet ohlasov   min. 15 

z  toho  

WoS/SCOPUS/PUBMED   10 Štatistika ohlasov 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=
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[1/1] Citácie zahr.reg. Scopus 6 

[1/2] Citácie zahr. reg. WoS 1 

[1/3] Cit. zahr.reg.Scopus,WoS 24 

[2/1] Citácie dom. reg. Scopus 19 

[2/3] Cit.dom.reg.Scopus,Wos 1 

[3] Citácie zahraničné nereg. 1 

[4] Citácie domáce nereg. 14 

Spolu 66 
 

    

Rozvoj odboru a doktorandského štúdia 

 
•  

Oponentúry projektov, grantových úloh, 

oponentúry doktorandských dizertačných 

prác, habilitačných prác, špecializačných 

prác, recenzie publikácií, a pod. doma a 

v zahraničí – min. 2 

Oponent diplomových prác:3x 

Oponent špecializačných prác: 2x 

Recenze publikácií v časopisoch a zbroníkoch: 4x 

 

Kategorizácia výstupov: 

 

A+ publikácia in extenso v časopise Q1 alebo Q2 

A  publikácia in extenso v časopise Q3 alebo publikácia, ktorá má viac ako 10 indexovaných citácií  

A-  
publikácia in extenso v časopise Q4 a ostatné publikácie in extenso v časopisoch indexovaných vo WoS, 

Medline / PubMed alebo SCOPUS  

B  
ostatné publikácie in extenso v ostatných recenzovaných časopisoch a zborníkoch, minimálne národného 

významu  

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo SCOPUS.  
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Štatistika publikačnej činnosti autora  MUDr. Michala Bernadiča, PhD., MPH 
AAB Ved. monogr. dom. 1 

ABB Štúdie dom. 2 

ABD Kapit. v monogr. dom. 5 
ACB Vysokošk. učeb. dom. 1 
ACD Kapit. vo vys. uč. dom. 1 

ADE Ved. práce zahr. nekar. 1 

ADF Ved. práce dom. nekar. 10 

ADM Ved. pr. zahr. Scopus, WoS 1 
ADN Ved. pr. dom. Scopus, WoS 21 
AEC Ved. práce zahr. recenz. 1 

AED Ved. práce dom. recenz. 5 

AFD Publik. príspevky. dom. 1 

AFH Abstr. príspevkov dom. 3 

BCI Skriptá a učebné texty 1 

BDF Odb. pr. nekarent. dom. 2 
BDN Odb. pr. dom. Scopus, WoS 4 
EDI Recenzie v čas. a zborn. 4 
EDJ Prehľ. pr. v čas. a zb. 2 

GII Rôzne 1 

V2 Ved. vystup ako cast kn. al. zb. 5 
V3 Ved. vystup z casopisu 3 

Spolu 75 

 

 

 

Štatistika ohlasov autora: MUDr. Michala Bernadiča, PhD., MPH 
[1/1] Citácie zahr.reg. Scopus 6 

[1/2] Citácie zahr. reg. WoS 1 

[1/3] Cit. zahr.reg.Scopus,WoS 24 
[2/1] Citácie dom. reg. Scopus 19 

[2/3] Cit.dom.reg.Scopus,Wos 1 

[3] Citácie zahraničné nereg. 1 

[4] Citácie domáce nereg. 14 

Spolu 66 
 

 

 

Kvalifikačné predpoklady 

MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktorých 

osvedčené kópie dokladov sú doložené v Habilitačnom spise. 

V roku 2006 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.) a v r. 2014 ukončil doktorandské 

štúdium  (PhD.) v odbore chirurgia. V r. 2011 vykonal špecializačnú skúšku v odbore 

chirurgia. V r. 2017 ukončil certifikovanú pracovnú činnosť chirurgie prsníka. 

 

V r. 2006- 2007 pracoval na II. chirurgickej klinike LF UK  a UNB, od r. 2007-doteraz 

pracuje na Klinike chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, -od  r. 2017 ako vedúci lekár 

chirurgického odd. „A“, od r. 2014- doteraz pracuje ako odborný asistent na Klinike 

chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ. 
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Pedagogická činnosť 

 
Uchádzač spĺňa kritériá pre pedagogickú činnosť, vedie prednášky z chirurgie pre 

študentov LF SZU v rámci pregraduálnej a postgraduálnej výučby medikov v slovenskom 

a anglickom jazyku, vedie stáže, praktické cvičenia, semináre, zabezpečuje predštátnicovú 

a predatestačnú prípravu, uskutočňuje prednášky na domácich a zahraničných vedeckých 

a odborných konferenciách, je členom skúšobnej komisie certifikovanej pracovnej činnosti „ 

Chirurgia prsníka“ 

-od r. 2014 – doteraz - odborný asistent na Klinike chirurgickej onkológie NOÚ a SZU 

 

 

Ohlasy a publikačná činnosť 

 

MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH spĺňa kritériá pre publikačnú činnosť. 

Celkový počet publikácií    75 

Celkový počet citácií          66 

 

 

 

Zhodnotenie habilitačného spisu 

 

Habilitačný spis  MUDr. Michala Bernadiča, PhD., MPH obsahuje všetky materiály v súlade s 

požiadavkami § 12 ods.1 písm. e  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ č. 246/2019 Z.z. 

o postupe pri získavania vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických 

titulov docent a profesor. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Lekárskej 

fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave. 

 

    

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača 

 

MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH dňa 15.03.2023 o 11.00 hod. predniesol verejnú 

habilitačnú prednášku na tému : Implementácia protokolu zrýchleného zotavenia po 

operačnom výkone   (ERAS) v onkochirurgii“ 

 
 
 

Hodnotenie prednášky je prílohou tejto správy. 

 

 

Zhodnotenie habilitačnej práce 

Habilitačná práca obsahuje 116 strán textu, z toho 9 strán tvorí literatúru. Práca obsahuje 13 

kvalitných obrázkov a 2 tabuľky. Podrobne je spracovaná problematika ilea a zápalových 

ochorení tenkého čreva. Práca je koncipovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác 

doplnený komentárom. Práca splnila stanovený cieľ, má precíznu úpravu, kvalitné 

vyobrazenie, jasnú štruktúru jednotlivých kapitol aj terapeutických záverov. 
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Oponenti habilitačnej práce po zodpovedaní otázok uvedených v posudkoch odporúčajú 

menovanému udeliť titul docent v odbore Chirurgia. 

Záver 

 

Habilitačná komisia – členovia, oponenti sa po verejnej habilitačnej prednáške, obhajobe  

a následnej diskusii zúčastnili tajného hlasovania, ktorého výsledok bol v prospech udelenia 

vedecko-pedagogickej hodnosti docent. 

 

 Predseda habilitačnej komisie Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. odporúča 

členom Vedeckej rady udeliť MUDr. Michalovi Bernadičovi, PhD., MPH vedecko-

pedagogickú hodnosť docent v študijnom odbore Chirurgia.  

 

 

 

 

Predseda:    

- Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.                               ------------------------------------ 

  Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB 

 

 

Členovia :     

 Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA              ----------------------------------------- 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA 

                      

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.                                          --------------------------------------- 

NUDTARCH, Vysoké Tatry 

 

 

 

 

 

Oponenti:      

  

 

prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH                           ----------------------------------------- 

LF SZU a UN- Nemocnica sv. Michala 

 

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH                              --------------------------------------- 

Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH 

                      

doc. MUDr. Milan Schnorrer, PhD.                                       -------------------------------------- 

III.chirurgická klinika LF UK     

                          

 

 

 

 

V Bratislave 15.03.2023         


