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Vec: Posudok v inauguračnom konaní uchádzača  doc. MUDr. Ferdinanda Sasváryho, PhD. 

z VŠZaSP sv. Alžbety, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné 

zdravotníctvo. 

 

 

Charakteristika uchádzača 

 

Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD.  po úspešnom ukončení štúdia všeobecného lekárstva na LF UK 

v Bratislave v roku 1992 pracoval ako lekár, pričom získal špecializáciu z vnútorného lekárstva v roku 1995, 

z hematológie a transfuziológie v roku 1999 a z všeobecného lekárstva v roku 2022. Doktorandské štúdium 

v študijnom programe normálna a patologická fyziológia ukončil v roku 1998 na LF UK v Bratislave.   

V roku 2016 habilitoval v študijnom programe verejné zdravotníctvo na VŠZaSP v Bratislave. V súčasnosti 

je docentom verejného zdravotníctva na VŠZaSP v Bratislave, primárom oddelenia interného lekárstva, 

oddelenia klinickej biochémie a hematológie a transfuziológie v NsP Šahy. Pracuje aj ako všeobecný lekár 

v Interhem s.r.o. Šahy. 

 

Pedagogická a grantová činnosť  

 

Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. vyučoval viacero predmetov s presahom ku verejnému zdravotníctvu, 

kontinuálna pedagogické prax je viac ako 17 rokov, z toho 6rokov pôsobil ako docent verejného 

zdravotníctva na VŠZaSP v Bratislave. Pôsobil aj na LF UK v Bratislave a FZ SZU v Banskej Bystrici. Na 

JLF UK v Martine sa podieľa na realizácii špecializačného štúdia v študijnom programe hematológia 

a transfuziológia. Od roku 2010 je členom European Haemtology Association, od roku 2012 aj American 

Society of Hematology. Od roku 2013 posudzuje práce v časopise Oncology review.  Doc. MUDr. 

Ferdinand Sasváry, PhD. vytvoril  vedeckú školu – bola/je školiteľom 5 doktorandov, pričom jeden ukončil 

doktorandské štúdium. Je riešiteľom 2 výskumných projektov – VEGA, SKS, riešené projekty sa týkali 

verejného zdravotníctva.  

 

Vedecká činnosť 

 

Významná je i jeho vedecká činnosť. Spĺňa všetky publikačné kritériá podľa § 4 ods. 2 vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor ako aj podľa vnútornej smernice 

o habilitačnom a inauguračnom konaní na VŠZaSP v Bratislave. Je autorom a spoluautorom 5 monografií, 



 
 

ktoré majú spolu 11,5 autorských hárkov a taktiež autorom a spoluautorom 2 učebných textov (spolu 3 

autorské hárky). Publikoval celkom 67 vedeckých/odborných prác, 24 z nich bolo publikovaných 

v zahraničí. Publikoval 4 práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2 v posledných 5 rokoch), 7 prác 

v zahraničných časopisoch evidovaných vo WOS, SCOPUS a ERIH PLUS (3 v posledných 5 rokov) a 9 

prác v domácich časopisoch evidovaných vo WOS/SCOPUS. Z celkovo 20 indexovaných prác vo WOS, 

SCOPUS, ERIH PLUS bol v piatich prácach prvým autorom, 5 prác bolo publikovaných v posledných 5 

rokoch.  Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. prezentoval výsledky svojej vedeckej práce na domácich 

a zahraničných kongresoch celkom 57x. Na domácich kongresoch prezentoval 45 prednášok, z toho 16 

vyžiadaných, na zahraničných kongresoch odprednášal 12 prednášok, z toho 5 vyžiadaných. Práce sú 

nadpriemerne citované predovšetkým v databázach WoS a SCOPUS, celkom Doc. MUDr. Ferdinand 

Sasváry, PhD. dokladuje 764 citácií, z toho 717 vo WoS a SCOPUS.  

 

Prínos pre verejné zdravotníctvo  

 

Pôsobenie doc. MUDr. Ferdinanda Sasváryho, PhD v odbore verejného zdravotníctva prináša významný 

prínos v oblasti verejno-zdravotníckych aspektov minoritných skupín – marginalizovaných rómskych 

skupín, utečencov a migrantov. Venuje sa verejno-zdravotníckym aspektom hemokoagulácie, 

tromboembolizmu, infarktu myokardu, porúch rytmu srdca.   

 

Záverečné hodnotenie 

 

Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. výsledkami svojej vedeckej a pedagogickej práce, ako i vytvorením 

vedeckej školy potvrdil spôsobilosť k inauguračnému konaniu v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo. Spĺňa všetky kritériá podľa § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor ako aj podľa vnútornej smernice o habilitačnom 

a inauguračnom konaní na VŠZaSP v Bratislave. Závery jeho vedeckého bádania obohacujú úroveň 

poznania nielen u nás ale i vo svete, čo potvrdzujú  3 písomné referencie na výsledky uchádzača od 

zahraničných odborníkov, z troch rozličných štátov mimo SR - prof. Roberta Caudu, MD, PhD., z 

Universita Cattolica de Sacro Cuore, Rím, Taliansko, prof. Tibora Vályi-Naga, MD, PhD, z University of 

Illinois, USA a prof. Sergeya Suchkova, MD, PhD, z Moscow State University of Medicine, Ruská 

federácia Po úspešnej obhajobe odporúčam MUDr. Ferdinandovi Sasvárymu, PhD. udeliť titul profesor  v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

V Košiciach, 8.12.2022  

 

 

 

 

 

                                                prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 

                                                                                    prorektor pre rozvoj a európsku problematiku 

                                                                                    Klinika infektológie a cestovnej medicíny 

                                                                                    LF UPJŠ a  UNLP  

 

 

 

 


