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Vec: Posudok k inauguračnému spisu doc. RNDr. Ericha Kalavského, PhD, v odbore 7.4.2 verejné 

zdravotníctvo.  

 

Inaugurant po úspešnom ukončení štúdia verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite absolvoval 

v roku 2007 prestížny postgraduálny kurz a na Viedenskej univerzite získal Postgraduate diploma in Clinical 

Research, Medizinische Universität Wien, Vienna School of Clinical Research. V roku 2005 získal ukončil 

tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) a v roku 2007 obhájil habilitačnú prácu pred vedeckou radou 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v odbore verejné zdravotníctvo. 

Pedagogicky pôsobil na Trnavskej univerzite a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Vo 

výučbe sa venoval predmetom tropická medicína, klinické trialy, základy vedecko – výskumnej činnosti 

a farmakológii. V rámci kontinuálnej postgraduálnej vzdelávacej činnosti (CME) sa podieľal na realizácii 

odborných podujatí v oblasti epidemiológie a prevencie pneumokokových ochorení. . 

 

Významná je i jeho vedecká činnosť. Publikoval 35 vedeckých prác kategórie A, z toho 12 v CC časopisoch 

s IF vyšším ako 0,5. Prvým autorom je v 15 publikáciách. Práce sú zamerané na verejno-zdravotníckej 

aspekty tropickej medicíny, HIV infekcie, antimikrobiálnej rezistencie a iných spoločensky aktuálnych tém 

v oblasti predovšetkým infekčných chorôb. Je prvým autorom jednej vedeckej monografie 

a autorom/spoluautorom 4 učebných textov. Práce sú citované v SCOPUS/ SCI 191 x, v databáze SCOPUS je 



 
 

uvádzaný h – index 5. Prednášky inauguranta, ktoré som si mal možnosť vypočuť dlhodobo spĺňajú  kritériá 

pre prednášku prednesenú vysokoškolským profesorom v odbore verejné zdravotníctvo.  

 

Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD. vytvoril  vedeckú školu – bol/je školiteľom 4 doktorandov, pričom dvaja 

ukončili doktorandské štúdium.  Školil i doktorandov zo zahraničia. Je riešiteľom troch projektov, pričom 

nezameniteľná stopa jeho výskumnej činnosti a vytvárania vedeckej školy je najmä v oblasti epidemiológie, 

etiológie a prevencie pneumokokových ochorení, kde dokázal pri realizácii výskumných úloh zorganizovať 

najvýznamnejších výskumníkov v regióne.  

 

Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD. spĺňa aj všetky etické predpoklady pre inauguračné konanie. K výsledkom 

svojej výskumnej práce je primerane kritický, pričom dokáže realizovať transfer výsledkov výskumu do 

klinickej, spoločenskej a komerčnej praxe.   

 

Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD.,  výsledkami svojej vedeckej a pedagogickej práce, ako i vytvorením 

vedeckej školy potvrdil spôsobilosť k inauguračnému konaniu v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo. Závery 

jeho vedeckého bádania obohacujú úroveň poznania nielen u nás ale i vo svete. Preto odporúčam, aby 

Vedecká rada Vysokej školy  zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave udelila doc. 

RNDr. Erichovi Kalavskému, PhD. titul profesor v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo.     

 

V Košiciach 12. októbra 2018 
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