
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore verejné zdravotníctva 

 

uchádzač:     MUDr. Richard Hrubý, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 25. 2. 2020  na  VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

 

 Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení:  

 Predseda komisie:  prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:  prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

     doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 

Oponenti:               prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

     prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

     doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

  

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE  

 

MUDr. Richard Hrubý, PhD. predložil potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s 

ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou 246/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce.  

 

Pedagogická činnosť:  

Uchádzač od roku 2000 pedagogicky pôsobil na pracoviskách LF Univerzity P. J. Šafárika 

Košice, Jesseniovej LF UK v Martine, KU Ružomberok Fakulty Zdravotníctva, ŽU 

Elektrotechnickej Fakulty a SZU Bratislava vo funkcii odborného asistenta, kde viedol 

prednášky, cvičenia a semináre z oblasti radiačnej onkológie, klinickej onkológie, klinickej 

farmakológie. Uchádzač je školiteľom aj oponentom diplomových a doktorandských prác 

študentov odborov Farmakológia a Lekárska biofyzika. 

 

 

 

 



Publikačná činnosť  

Uchádzač v rámci publikačnej činnosti uviedol spolu 72 vedeckých a odborných prác in extenso 

v recenzovaných odborných alebo vedeckých časopisoch, alebo zborníkoch, z toho v 44 

publikáciách ako prvý autor, 3 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo Scopus, Je autorom 1 domácej monografie (AAB), 8 štúdií 

charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (ABA), 1 vedeckej práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE), 5 

vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch (ADF), 1 vedeckej práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AED), 2 publikovaných pozvaných 

príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách (AFA) a 2 publikovaných príspevkov na 

domácich vedeckých konferenciách (AFD). 

 

Citačné ohlasy  

MUDr. Hrubý uvádza spolu 187 citácií, z toho 182 citácií v citačných indexoch Web of Science 

a v databáze SCOPUS a 5 v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch. 

 

Výskumná činnosť  

Uchádzač je riešiteľom projektu stanovenia senzitivity nádorových buniek na cytostatiká na 

Ústave farmakológie, Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice a 24 klinických štúdií 

ako hlavný riešiteľ II a III fázy. 

 

Prednášková činnosť  

Aktívne sa zúčastnil 207 prednášok. Z toho bolo: 11x aktívna účasť na medzinárodných 

konferenciách v zahraničí, 31x aktívna účasť na medzinárodných konferenciách domácich ako 

vyžiadané prednášky, 73x aktívna účasť na medzinárodných konferenciách domácich, 92x 

aktívna účasť na  domácich konferenciách. 

  

Iné  

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Základné rozvojové tendencie v radiačnej onkológii v liečbe 

solídnych nádorov.“ 

Dátum zverejnenia prednášky:  11. 2. 2020 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   25. 02. 2020 , o 11.45 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave,  

 

 

 



Hodnotenie habilitačnej prednášky  

Uchádzač predniesol habilitačnú prednášku s názvom: Základné rozvojové tendencie v radiačnej 

onkológii v liečbe solídnych nádorov. Prednáška bola prehľadná, zameraná na problematiku 

radiačnej onkológie Upriamil pozornosť na modernú rádioterapiu v súčasnosti, ako aj na 

možností zlepšenia výsledkov rádioterapie zhubných nádorov. Celý technologický pokrok 

znamená menej ožiarených zdravých tkanív a tým nižšiu toxicitu alebo možnosť zvýšenia dávky 

pri rovnakej toxicite. Možno tým očakávať viac vyliečených pacientov s menšími nežiadúcimi 

účinkami liečby alebo vyššiu pravdepodobnosť lokoregionálnej kontroly pri zachovanej toxicite 

liečby. Prednesením prednášky habilitant preukázal svoje pedagogické kvality. Členovia komisie 

ju hodnotili kladne. Po prednesení prednášky autor odpovedala na otázky prítomných.  

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „Základné rozvojové tendencie v radiačnej onkológii a možnosti ich 

využitia k založeniu a rozvoju zdravotníckeho zariadenia“  

Dátum zverejnenia obhajoby prác: 11. 2. 2020 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   25. 02. 2020 , o 11.45 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave, 

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

Uchádzač predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom Základné rozvojové tendencie v 

radiačnej onkológii a možnosti ich využitia k založeniu a rozvoju zdravotníckeho zariadenia.  

Habilitačná práca bola zameraná 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 alebo samostatný právny subjekt. 

Habilitačná práca mala teoreticko – empirický charakter, ktorý dôkladnou analýzou vnútorného a 

vonkajšieho prostredia zdravotníckeho zariadenia stanovilnové príležitosti v konkurenčnom 

prostredí. V teoretickej časti práca priblížila základné rozvojové tendencie v radiačnej onkológii 

vo svete. Uviedla problematiku prostredia týkajúcu sa príslušnej legislatívy Slovenskej republiky 

a zdravotníckych poisťovní ako jediného regulátora a najdôležitejšieho plátcu za zdravotné 

výkony. Analytická časť sa zaoberala zvolením krátkodobej a dlhodobej stratégie 

zdravotníckeho zariadenia. Pomocou SLEPT analýzy hodnotila päť hlavných faktorov okolia 

pôsobiacich na oddelenie. Habilitačná práca zhodnotila implementáciu uvádzaných rozvojových 

tendencií v radiačnej onkológii na základe analýzy pre stanovenie strategických cieľov a rozvoj 

oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina v dlhodobom horizonte, vytvorenia 

Onkologického terapeutického ústavu. 



Habilitant vhodne rozpracoval tému radiačnej onkológie. Práca je pre verejné zdravotníctvo 

obohatením.  

Habilitant po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce odpovedal 

na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení 3 oponentských posudkov, ktoré boli 

kladné a po zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia pristúpila k tajnému 

hlasovaniu.  

 

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidát splnil požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety na 

udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore verejné zdravotníctvo.  

Výsledok tajného hlasovania:  

Počet pozvaných členov komisie 3. Z troch prítomných členov komisie bolo za predložený návrh 

3 , proti 0, zdržali sa :0.  

 

Komisia konštatovala, MUDr. Richard Hrubý, PhD.  na základe predložených materiálov spĺňa  

stanovené kritériá pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Preto komisia odporúča 

váženej Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety udeliť 

kandidátke MUDr. Richardovi Hrubému, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent v 

odbore verejné zdravotníctvo.  

 

 

V Bratislave, 25. 02. 2020 

 

Predseda komisie :   prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD.  v.r 

 

 

Člen:   

 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 

 

v.r. 

 

 doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD. v.r. 

 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


