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   Meno kandidáta: Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. 

Téma inauguračnej prednášky: Význam včasnej prevencie venózneho tromboembolizmu 

u COVID-19 pacientov z pohľadu verejného zdravotníctva 

 

Oponent inauguračného materiálu: Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 

Pracovisko oponenta: FVZ SZU, Bratislava 

 

 
Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. predložil inauguračný spis, ktorý obsahuje 

materiály potrebné na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, podľa kritérií VŠ ZaSP 

Sv. Alžbety, Bratislava a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

 Predkladateľ je 3-atestovaný lekár, v súčasnosti pôsobí ako všeobecný lekár pre 

dospelých, venoval sa internej medicíne, hematológii a transfuziológii, v roku 2016 

habilitoval v odbore verejné zdravotníctvo, vyučoval na viacerých vysokých školách 

kontinuálne od roku 1992, pôsobil na Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, na 

Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, doteraz vyučuje na VŠZaSP sv. 

Alžbety v Bratislave ako docent v odbore Verejné zdravotníctvo na určený týždenný 

pracovný čas a na Jesséniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Venoval sa predmetom 

súvisiacim s verejným zdravím a prevenciou, ako napr. Verejné zdravotníctvo, Hygiena 

výživy, Somatológia, možnosti primárnej a sekundárnej prevencie v onkológii, a pod. Bol 

školiteľom alebo oponentom mnohých bakalárskych, magisterských a dizertačných prác. 

Vyškolil jedného doktoranda, ďalších 4 v súčasnosti vedie. Publikoval spolu 67x, z toho bol 

prvým autorom v 33 publikáciách, 20 publikácií bolo v indexovaných časopisoch, v nich 

prvým autorom bol 4x, za posledných 5 rokov publikoval 9x, 24x v zahraničných časopisoch. 

Je spoluautorom 5 monografií, 2 vysokoškolských učebníc a 2 skrípt. Citovaný bol 764x, 

z toho indexované citácie SCI predstavovali 717, zahraničné 737. Bol spoluriešiteľom 2 

vedeckých výskumných projektov, aktívne sa zúčastnil na 57 vedeckých podujatiach z toho 

bolo 45 domácich a 12 zahraničných, na 21 prednášok bol pozvaný. 

K predloženému spisu mám pár pripomienok. Nie sú priložené písomné referencie na 

výsledky uchádzača od zahraničných odborníkov. V prvých 3 karentovaných publikáciách nie 



je uchádzač uvedený ako autor, len ako člen výskumného tímu, tieto práce sú i najviac 

citované. V karentoch uchádzač neudáva aktuálny impact faktor, v publikáciách neuvádza 

svoj percentuálny autorský podiel. Väčšina publikácií a prednášok sa týka verejného 

zdravotníctva len okrajovo. U momentálne školených doktorandov nie je uvedené, či sú po 

dizertačnej skúške, čo je jedným s požadovaných kritérií. 

  

Záver: Autor splnil takmer všetky požadované kritériá na zahájenie vymenúvacieho 

konania profesorov, niektoré z nich prekročil. Verejnému zdravotníctvu a prevencii sa 

venuje popri svojej lekárskej praxi, čo veľmi oceňujem. Inauguračný materiál hodnotím 

pozitívne, odráža osobné zanietenie i odborné kvality Doc. MUDr. Ferdinanda 

Sasváryho, PhD. a po vyjadrení sa k pripomienkam a úspešnom prednesení 

inauguračnej prednášky odporúčam jeho menovanie za profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania Verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

V Bratislave, 9. 12. 2022                Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 


