Posudok na inauguračný materiál pri inauguračnom konaní

Univerzita:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Kandidát:

doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc.

Pracovisko:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Určenie:

Inauguračné konanie na hodnosť profesora vo vednom odbore 7.4.2.
Verejné zdravotníctvo

Oponent:
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Doc. MUDr. Attila Czirfusz, PhD predložil materiál na vymenovacie konanie na profesora.
Vzdelanie:
Inaugurant, doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc, ukončil v r. 1978 vysokoškolské studium na LF
UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V roku 1990 získal na LF UPJŠ v Košiciach
vedeckú hodnosť CSc. v odbore farmakológia a v r. 2008 úspešne obhájil habilitačnú prácu na
Fakulte zdravotnictva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v odbore Verejné
zdravotníctvo. V rokoch 1989 – 1992 pôsobil na Ústave fyziológie Albert Ludwigsovej
univerzity vo Freiburgu v Nemecku a v r. 1996 absolvoval kurz WHO o problémovo
orientovanej výučbe v Groningene. V r. 2004 pôsobil jako hosťujúci docent v odbore
Laboratórne vyšetrovacie metódy na VŠZaSP sv. Alžbety a v rokoch 2012 a 2013 ako
mimoriadny profesor v odbore Verejné zdravotnictvo na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.

Pedagogická činnosť:
Pedagogicky pôsobil v rokoch 1984 – 1989 a 1992 – 2006 na Ústave farmakologie LF UK
v Bratislave, v r. 1989 – 1992 na Ústave fyziologie Albert Ludwigsovej univerzity vo
Freiburgu, v Nemecku a od r. 2003 doteraz pôsobí na VŠZaSP sv. Alžbety na Ústave
zdravotníckych disciplín, kde prednáša v odboroch Laboratórne vyšetrovacie metódy, Zubná
technika, Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo predmety farmakológia, klinická
farmakológia, fyziológia, farmakoekonomika. Prednáša v slovenskom, anglickom a
v nemeckom jazyku. Vyškolil 10 doktorandov a v súčasnosti školí 10 doktorandov, a to aj
nemecky hovoriacich študentov. Je členom komisií pre obhajobu dizertačných a rigoróznych
prác v odbore Verejné zdravotnictvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v slovenskom aj
nemeckom jazyku

Publikačná činnost:
Publikoval 152 vedeckých prác, z toho 10 vedeckých monografií (AAA) vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, 2 AAB vedecké monografie vydané v domácích
vydavateľstvách, 2 vysokoškolské učebnice. Celkový počet citácií je 105, z toho SCI 90 a
z toho v zahraničných časopisoch/monografiách 85.
Vedecko-výskumná činnosť:
Uchádzač bol hlavným riešiteľom 2 a spoluriešiteľom 3 vedeckých projektov.

Prednášková činnost:
Inaugurant aktívne prednášal na 87 konferencách, z toho bolo 23 v zahraničí a z nich 8
pozvaných. Viedol sekcie na 3 medzinárodných konferenciách. Bol členom organizačního
výboru 3 medzinárodných vedeckých konferencií.
Iná odborná činnosť
Inaugurant je členom Farmakologickej společnosti při SLS, Spoločnosti klinickej frmakológie
při SLS, čestným členom Gesellschaft fur Erfahrungstransfer in der Biomesstechnik. Ďalej je
členom komisie Ministerstva zdravotnictva SR pre kategorizáciu nekov a členom Vedeckej
rady MZ SR.

Záver:
Z predloženého materiálu môžem konstatovat, že doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc. je
vyzretou osobnosťou na úrovni profesionálnej, pedagogickej a aj vedecko-výskumnej a že
spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na udelenie hodnosti
profesora vo verejnom zdravotníctve..
Na základe preštudovaných materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu
stanovených kritérií a konštatujem, že kandidát požadované kritéria na vymenovanie
profesorov prijaté vedeckou radou VŠzaSP sv. Alžbety spĺňa. Z vyššie uvedených dôvodov
odporúčam pokračovať v inauguračním konaní uchádzača na udelenie pedagogickej
hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.
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