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narozen 3. července 1970, Brezno, Slovenská republika 
 
Vzdělání: 
 
- 1988 – l994 studium na Jesseniové lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martine, 

Slovenská republika 
- 1997 atestace z chirurgie 1. stupně 
- 2002 atestace z chirurgie 2. stupně 
- 2005 - 2010 studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

v doktorandském studijním programu, 6. prosince 2010 obhájená disertační práce 
„Minimální residuální choroba u kolorektálního karcinomu (se zaměřením na 
laparoskopickou resekci)“ 

- 2011 atestace z koloproktologie, IPVZ, Praha  
- 2012 atestace z onkochirurgie, IPVZ, Praha 
- 2017 kvalifikace v robotické kolorektální chirurgii, European Academy of Robotic 

Colorectal Surgery (EARCS) 
 
Pracovní a profesionální zkušenosti: 
 
- 1994 – 1995 sekundární lékař, Oční klinika, Nemocnice F.D. Roosevelta Banská Bystrica, 

Slovenská republika 
- 1995 – 2002 sekundární lékař, Chirurgické oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Žiline, 

Slovenská republika 
- 2003 – 2004 sekundární lékař, Oddělení miniinvazivní a cévní chirurgie, Nemocnice 

Podlesí Třinec, Česká republika  
- 2005 – 2010 zástupce primáře, Chirurgické oddělení, Nemocnice v Novém Jičíně, p.o.  

a Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Česká republika 
- 24. únor 2010 – dosud, primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice v Novém Jičíně a.s. 

a Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Česká republika 
- 20. červenec 2011 – 2012, jmenování do funkce krajského odborného garanta za obor 

chirurgie – Moravskoslezský kraj 
- 1. února 2012 – dosud, odborný asistent, I. Chirurgická klinika, LF UP Olomouc, Česká 

republika  
- 9. březen 2012 – jmenování členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky 

certifikovaného kurzu v oboru koloproktologie   
- 1. březen 2014 – jmenován garantem pro obor chirurgie společnosti AGEL a.s. 
- 18. březen 2014 – jmenován členem Grantové komise AGEL (GKA) 
- 2014 – národní delegát při WSES (World Society of Emergency Surgery) pro Českou 

republiku pro období 2014-2016 
- 2015 – člen redakční rady časopisu Miniinvazívna chirurgia a endoskopia (ISSN: 1336-

6572, EAN – 9771336657008); časopis Sekce endoskopickej chirurgie Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti SECH pri SCHCS, Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie 
při České chirurgické společnosti J.E. Purkyně SEMCH pri ČCHS 

- 2016 – člen výboru Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP 
- 2016 – člen výboru SGO ČLS JEP (Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP) 

pro období 2016 – 2019 
- 2017 – člen Akreditační komise MZ ČR pro specializovaný obor Chirurgie  



- 2019 – národní delegát při ESCP (European Society of Coloproctology) pro Českou 
republiku 

- 2019 proktor pro robotickou kolorektální chirurgii  
- 2020 Faculty Member  European Academy of Robotic Colorectal Surgery (EARCS) 
- 2020 – člen výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP 

 
 

Publikační, přednášková  a vědecko-výzkumní činnost: 
 
     Je hlavním řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů, spoluřešitelem 
několika mezinárodních výzkumných projektů, autorem a spoluautorem 9 knižních publikací, 
31 článků v časopisech s IF, 53 článků v recenzovaných časopisech a 381 prezentací na 
tuzemských i zahraničních odborných akcích. Je spoluorganizátorem řady odborných 
kongresů a lektorem 136 workshopů, hands-on tréningů a proktoringů se zaměřením na 
laparoskopickou a robotickou kolorektální chirurgii.        
 
 
Pedagogická činnost: 
 
- od roku 2003 lektor kurzů miniinvazivní chirurgie a koloproktologie na workshopech a 

odborných akcích v České republice a zahraničí 
- 2007 - 2010 semináře s přednáškami pro studenty 5. ročníku LF UP v Olomouci na téma 

miniinvazivní chirurgie (vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.) 
- od roku 2012 člen zkušební komise č. I pro státní rigorózní zkoušky z Chirurgie ve 

studijním programu M5103 Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

- od roku 2010 účast na výučbě studentů na 1. chirurgické klinice LF UP v Olomouci 
(přednosta: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. )  

- od roku 2019 se jako proktor účastní na vzdělávání lékařů v robotické kolorektální 
chirurgii v České republice a zahraničí, včetně vedení kurzů v edukačních centrech 
IRCAD-Strasbourg a ORSI-Gent. 


