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     Autor práce svoju habilitačnú prácu zameral na strategický 

management oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina z 

pohľadu využitia nových rozvojových trendov v radiačnej onkológii v 

dlhodobom výhľade vytvorenia onkologického centra 

vysokošpecializovaného pracoviska v radiačnej onkológii 

používajúcich  moderné technológie s možnosťou transformácie na 

Onkologický terapeutický ústav event. na samostatný právny subjekt.  

     Habilitačná práca má teoreticko - empirický charakter, ktorý 

analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia zdravotníckeho 

zariadenia určuje nové príležitosti v konkurenčnom prostredí. 

V teoretickej časti habilitačnej práce približuje základné rozvojové 

tendencie v radiačnej onkológii vo svete. Autor sa v habilitačnej práci 

uvádza aj problematiku prostredia podľa súčasnej legislatívy SR a 

zdravotných poisťovní ako regulátorov a najdôležitejších plátcov   

zdravotníckych výkonov. 

     V analytickej časti habilitačnej práce autor rieši krátkodobú a 

dlhodobú stratégiu zdravotníckeho zariadenia a pomocou SLEPT 

analýzy hodnotí päť hlavných faktorov okolia / sociálne faktory, 

legislatívne faktory, ekonomické faktory, politické a technologické 

faktory/ pôsobiacich na oddelenie.  

     Habilitačná práca zhodnocuje implementáciu uvádzaných 

rozvojových tendencii v radiačnej onkológii  na základe analýzy pre 

stanovenie strategických cieľov a rozvoj oddelenia  klinickej a 

radiačnej onkológie FNsP Žilina  v dlhodobom horizonte vytvorenia 

Onkologického ústavu. 



     V analytickej časti habilitačnej práce autor charakterizuje súčasný 

stav radiačnej onkológie v SR a pracoviská klinickej a radiačnej 

onkológie FNsP Žilina. 

     V úvode habilitačnej práce autor venuje pozornosť: 

- problematike radiačnej onkológii ( koncepcii odboru radiačnej 

onkológii - náplň a hlavné úlohy, vymedzenie činnosti) 

- histórii rádioterapie 

- klinickej aplikácii rádioterapie ( kuratívna rádioterapia, adjuvantná 

rádioterapia, neoadjuvantná  rádioterapia, paliatívna rádioterapia, 

nenádorová rádioterapia) 

- rádioterapeutickým prístrojom ( pre externú rádioterapiu, pre 

brachyterapiu, simulátoru) 

Rozvojovým tendenciam v radiačnej onkológii (konformná 

rádioterapia, rádioterapia s modulovanou intenzitou, rádioterapia 

vedená obrazom, respirátorom, gatingu, respirátorom trackingu, 

adaptívnej rádioterapii, plánovaniu externej rádioterapii, stanoveniu 

cieľového objemu, brachyterapii a liečbe časticami s nábojom 

        V ďalšej časti autor rieši problematiku zdravotných poisťovní a 

legislatívy v zdravotníctve ( legislatívne úpravy do r. 2004, po r. 2004 

úlohy zdravotných poisťovní, uzatváranie zmlúv a úhradu zdravotnej 

starostlivosti a kontrolnú činnosť). 

      Následne je riešená strategická analýza externého okolia ( analýza 

metodou SLEP). 

     V analytickej časti autor práce sa autor habilitačnej práce zaoberá : 

- charakteristikou pracoviska 

- strategickými cieľmi pracoviska 

- analýzou metódy SLEPT 

     Záver práce tvorí diskusiu, záver a zoznam bibliografických 

odkazov. 

     Habilitačná práca obsahuje 24 grafov, 13 tbl. a 43 skratiek. 

Po preštudovaní habilitačnej práce, ktorá je analyticky zameraná a 

mala by v budúcnosti slúžiť a byť využitá pri vytvorení onkologického 

centra vysokošpecializovaného pracoviska v radiačnej onkológii 

používajúci moderné technológie s možnosťou transformácie na 

Onkologický terapeutický ústav alebo samostatný právny subjekt. S 

ohľadom na strategické ciele a rozvoj oddelenia klinickej a radiačnej 

onkológie FNsP Žilina je zvolená téma aktuálna, jednotlivé kapitoly 

na seba logicky nadväzujú, autor si zvolil správny analytický postup. 



Prácu hodnotím kladne a ak kandidát spĺňa všetky podmienky 

habilitačného konania    o d p o r ú č a m prijať prácu MUDr. Richarda 

Hrubého, PhD. a udeliť mu v odbore verejné zdravotníctvo vedecko - 

pedagogický titul  docent. 
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