
Oponentský posudok k inauguračnému konaniu  
 
 

Meno: Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD. 
 
Odbor: 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo 
 

Meno oponenta: Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA 

 

Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD predložil inauguračný spis pre vymenúvacie konanie na profesora v študijnom 

odbore 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Bratislave, kde pôsobí ako vysokoškolsky učiteľ. Inauguračný spis uchádzač predkladá v súlade so zákonom 

stanovenými kritériami a so smernicou pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, ktorú schválila 

Vedecká rada tejto VŠ. 
 

Oponent mal k dispozícii nasledujúce dokumenty : 

 

 Profesijný životopis (3) 

 Sumárny prehľad pedagogickej činnosti (5) 

 Účasť na grantoch, projektoch a úlohách (6) 

 Zoznam pôvodných vedeckých, odborných prác, citácií a ohlasov (7) 

 Prehľad výsledkov vedeckej, školiacej činnosti doktorandov (8) 

 Prehľad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (9 

 

Doc RNDr. Erich Kalavský, PhD v  životopise uvádza ukončené vysokoškolské vzdelanie na Trnavskej 

univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (Mgr.), odbor: verejné zdravotníctvo v roku 2004. 

Titul RNDr. v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy získal v roku 2005, PhD v odbore Verejné 

zdravotníctvo získal v roku 2005 a titul docenta taktiež v odbore Verejné zdravotníctvo v roku 2007 na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave (TU FZaSP). Pokračoval tiež  v špecializačnom 

štúdiu a získal Postgraduate diploma in clinical research, z Medizinische Universität Wien, Vienna ,School of 

Clinical Research.  

 

Po získaní titulu docent  pracoval od roku 2008  do roku 2016 vo firme Pfizer Bratislava - na Klinickom a 

Medicínskom oddelení, v období 2017 – 2018  vo firme IQVIA Bratislava taktiež na Klinickom oddelení.  

 

Pedagogická činnosť: 

 

Uchádzač pôsobil ako odborný asistent  na TU FZa SP,  v rokoch 2007 - 2008 už ako ako docent. Paralelne 

v rokoch 2005  až 2007  pôsobí ako odborný asistent  a potom docent na VŠ ZaSP Sv.Alžbety, Bratislava, 

kde jeho pedagogická činnosť trvá doteraz.  

 

Celkove  ide  o 14 rokov pedagogickej činnosti. 

 



 

 

Vedecká a publikačná činnosť: 

 

Podľa uvedených  informácií je uchádzač spoluautorom 1 monografie, 4 učebníc a uvádza 102 publikovaných 

vedeckých prác, 35 publikácii kategórii A a 28 publikácii v zahraničí  Prvým  je autorom  v 15 z nich, 12 

publikácii je v CC evidovaných   časopisoch. Celkový počet citácií (bez auto citácií) uvádza kandidát 289, z 

toho indexové citácie SCI: 191, v zahraničných časopisoch/monografiách: 19.  

V časopiseckej literatúre sú  zreteľa hodné  publikácie vo vedeckých časopisoch evidovaných databázou CC, 

ktorých je 12. V Scopus  má kandidát uvedených  viac ako 30 zdrojov so 76 citáciami (bez auto citácií).  

Publikačné kritérium uchádzač  splnil.  

 

V oblasti výskumných aktivít  uchádzač uvádza že  bol riešiteľom troch výskumných štúdii, vhodné by bolo 

uviesť konkrétnejšie zadávateľa projektov.  

 

O výsledkoch  práce prednáša najmä  na domácich fórach vrátane kurzov postgraduálneho vzdelávania.  

Žiadalo by sa podrobnejšie  dokumentovať  zahraničnú prednáškovú činnosť, prípadné ocenenia, ktoré získal 

v manažérskej činnosti.   

 

Vedecká škola: 

 

Uchádzač bol školiteľom 2 doktorandov v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, ktorí úspešne ukončili 

doktorandský program na VŠ ZaSP Sv. Alžbety. Bol zrejme  tiež školiteľom diplomových prác  pregraduálnych 

študentov. 

Je členom  spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na VŠ ZaSP Sv. 

Alžbety v Bratislave (2005 – doteraz) a tiež oponentom habilitačných a dizertačných prác (2010 – doteraz.  

 

Záver:  

 

Doc RNDr. Erich Kalavský, PhD, je skúseným odborníkom vo v manažmente  medicínskych /klinických štúdií 

v slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte. V rámci výskumných tímov, ktorých bol členom  sa  zameriaval 

na problematiku tropickej medicíny, chemoterapie a antibiotickej rezistencie. Oblasti, ktorým sa uchádzač 

venoval a venuje v rámci doterajšej profesijnej kariéry sú dôležitými súčasťami verejného zdravotníctva a je 

predpoklad,  že naďalej bude prispievať k ich kultivovaniu.  

 

Po zhodnotení  predložených materiálov  k inauguračnému konaniu  môžem konštatovať, že doc. RNDr. Erich 

Kalavský, PhD spĺňa kritéria pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na VŠ ZaSP sv.Alžbety v 

Bratislave. 

 

V Bratislave 19.10. 2018 

 
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA

 


