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Ďalšie vzdelávanie ■ 2014 - spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti: Revízne 
lekárenstvo (Slovenská zdravotnícka univerzita) 
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■ 2006 – spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti: 
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postgraduálna akadémia medicíny) 
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Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

■ Od 09/2008 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
(predmety: Lieková politika, Zdravotnícky manažment) 
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Odborné alebo umelecké zameranie Lieková politika 

Publikačná činnosť s uvedením rozsahu (AH) a začlenenia podľa Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR 456//20102 Z.z. o centrálnom registri publikačnej činnosti...) 
1. monografia 
2. učebnica (1 ks) 
3. skriptá (2ks) 

■ Kategória: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
Názov: Memorix klinickej farmakológie a liekov 
Vyd. údaje: Bratislava, SAP, 2006, rozsah 610 s. (90 AH) 
Spoluautori: Tesař, Tomáš (0,17%)  
■ Kategória: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Autor: Tesař, Tomáš (90%) 
Názov: Hodnotenie zdravotníckých technológii, Úvod do problematiky 
Vyd. údaje: Bratislava, SAP, 2014, rozsah 96 s. (5 AH) 
■ Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách  
Názov: Sociálna farmácia  
Vyd. údaje: Bratislava, Univerzita Komenského, 2004, rozsah 156 s. (15 AH) 
Spoluautori: Tesař, Tomáš  (10%)  
■ Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty 
Názov: Vybrané kapitoly z manažmentu. Časť 1. 
Vyd. údaje:  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., 
2010, rozsah 63 s. (5,5 AH) 
Spoluautori: Tesař, Tomáš (30%) 
■ Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty 
Autor: Tesař, Tomáš 
Názov: Farmaceutická propedeutika   
Vyd. údaje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2013, 
rozsah 133 s. (6 AH)  

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu ■ 260 citácii v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 
Web of Science a v databáze SCOPUS. 
■ 2 citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch. 
■14 citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

■ súčasný počet školených doktorandov: 5 
■ počet absolventov doktorandského štúdia: 2 

Téma inauguračnej prednášky Problematika hodnotenia zdravotníckych technológií 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré rozhodovali o návrhu na 
profesora 

VR Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor Študijný odbor 7.4.2 – Verejné zdravotníctvo 

Kontaktná adresa Bratislava; mail: tesar@fpharm.uniba.sk 

 


