
Výpis z 57. zasadnutia Vedeckej rady, konanej dňa 20. 12. 2016 
 

 

 k bodu 4 Habilitačné konania prebiehali v súlade so zákonom o VŠ a  Vyhláškou MŠ SR č. 

6/2005 v znení neskorších   predpisov     o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent a profesor uchádzača 

 

  MUDr. Ferdinand SASVÁRY, PhD., v odbore verejné zdravotníctvo 

(VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

Predseda habilitačnej komisie prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD.  predstavil  kandidáta, 

ktorý predniesol verejnú habilitačnú prednášku na tému: „Pohľad verejného 

zdravotníctva na primárnu a sekundárnu prevenciu venózneho tromboembolizmu u 

gravidných žien s vrodenou trombofíliou na Slovensku a v EU: klinické odporúčania, 

výskum a odporúčania pre verejno-zdravotnícku prax.“.   

K danej   problematike diskutovali: prof. Krčméry, prof. Kralinský, 

Prof. Kralinský informoval prítomných o záveroch a výsledkoch  rokovania komisie, 

ktorá zasadala dňa 20. 12. 2016 v zložení:  

 

Predseda komisie:     prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD. (SZU, FZ Banská Bystrica) 

Členovia komisie:     doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. (TU Trnava)  

         doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. (TU Trnava) 

 

Oponenti:                  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

          doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. (SZU, FZ Banská Bystrica) 

                                         doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. (KU Ružomberok)  

 

     Zo záverov zasadnutia komisie, ktoré vyplynuli z odborného posúdenia úrovne 

pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, ako 

aj úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom „Význam primárnej a sekundárnej 

prevencie venózneho tromboembolizmu z pohľadu verejného zdravotníctva na Slovensku: 

určenie rizika pacienta, stanovenie spôsobu intervencie a prínos pre komunitu.“  

habilitačná komisia odporúča udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore 

verejné zdravotníctvo MUDr. Ferdinandovi Sasvárymu, PhD.  

Scientometrické ukazovatele kandidáta tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež 

súčasťou originálu zápisnice. 

Po prednesení záverečnej správy predsedom habilitačnej komisie nasledovala neverejná 

časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR:    Celkový počet riadnych členov VR:  41 

Počet prítomných členov VR:  28 

Hlasovalo za:     28 

Proti:        0 

Zdržali sa hlasovania:      0 

U z n e s e n i e  č. 4/57/2016 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-

pedagogickej hodnosti docent  MUDr. Ferdinandovi Sasvárymu, PhD. z Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v odbore verejné zdravotníctvo. 
 

 


