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Doc. Dr.med. Claus Muss, PhD. predložil kritériá na vymenovacie konanie na 

profesora v odbore verejné zdravotníctvo.   

 

Doc. Dr.med. Claus Muss, PhD. patrí k odborníkom v oblasti nutričnej výživy, 

preventívnej medicíny.  V roku 1984 ukončil vzdelanie na School of Veterinary Medicine 

Berlin, Diploma of Veterinary medicine Doctors Degree in Veterinary medicine. V roku 2009 

získal PhD. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, v roku 

2011 habilitoval na VŠZaSP sv. Alžbety.  

 

Pedagogické aktivity:  

V rokoch 2002 -2009 pôsobil na Danube University Krems, od roku 2009 je visiting profesor 

na UCSI Univerzite v Kuala Lumpur. Od roku 2011 pôsobí na VŠZaSP sv. Alžbety.  

 

Publikačná činnost:  Publikoval spolu 142 vedeckých a odborných prác. Je autorom a 

spoluautorom 7 monografií. Počet ohlasov 63, z toho 34 medzinárodných.  

 

Vedecká, školiaca a vedecko-výskumná činnosť:  

Doc. Dr.med. Claus Muss, PhD. pripravil 6 študentov na PhD. Zúčastňoval sa na rôznych 

obhajobách ako supervisor a člen komisie. Je úspešným riešiteľom v 8 výskumných úlohách a 

projektoch.  

 

Prednášková činnost: 

Doc. Dr.med. Claus Muss, PhD  aktívne prednášal na 72 konferenciách, 76-krát bol pozvaný. 

Bol členom organizačného výboru medzinárodných vedeckých podujatí 16-krát. Pracoval 

aktívne v rôznych výboroch odborných sekcií a asociácií doma a v zahraničí. V roku 2014 bol 

predsedom Európskej asociácie European Association of European Stress Medicine. 

 

Záver:  

Na základe predloženého materiálu,  vedeckej a pedagogickéj činnosti, môžem konštatovať, 

že Doc. Dr. med. Claus Muss, PhD splnil a niektorých ukazovateľoch prekročil požadované 

kritéria na udelenie hodnosti profesora vo vednom odbore verejné zdravotníctvo.  

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 inauguračnom konaní doc. Dr. Med. Clausa Mussa, PhD. na 

udelenie pedagogickej hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.  

 

 

V Nitre, 19.10. 2018                                                         prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

                                                Oponent inauguračného spisu    


