
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Verejné zdravotníctvo 

uchádzačovi MUDr. Ivanovi Vaňovi, PhD. 

 

ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI: 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

2007  PhD.                   Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta sociálnych vied 

a  zdravotníctva v študijnom odbore Sociálne lekárstvo 

                                   

1989 – MUDr.             Lekárska fakulta  UK  Bratislava 

                                     - odbor: všeobecné lekárstvo 

 

 

Priebeh zamestnaní:  

 

1989-1990                   NsP Nitra, ORL sek. lekár 

 

1990-2002                              NsP Nitra Interné oddelenie  

               

2002-2011                FN Nitra, primár Doliečovacieho oddelenia  

 

2011-2012       FN Nitra, Interná klinika   

 

2012 -trvá        FN Nitra, Interná klinika, primár 

 

2006 –trvá  UKF Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra  

ošetrovateľstva 

 

 

 

ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

Habilitačná komisia v zložení: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

Členovia komisie:  prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc.  (TU Trnava)  

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (SZU, FZ Banská Bystrica)  

 

Oponenti:   prof. MVDr.Peter Juriš, CSc.  (VŠZaSP sv. Alžbety ) 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH (SZU Bratislava)  

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. (TU Trnava)  

 



STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Uchádzač 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 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-padagogických titulov docent 

a profesor, v znení neskorších predpisov. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov 

a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce. 

 

1. Pedagogická činnosť: MUDr. Ivan Vaňo, PhD. pedagogicky pôsobí od roku  2006 ako 

 vysokoškolský učiteľ na UKF v Nitre, na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.  

Počas svojej 12-ročnej kontinuálnej pedagogickej činnosti vyučoval predmety:  Gerontológia 

a ošetrovateľstvo.  

 

2. Publikačná činnosť 

Uchádzač je spoluautorom  1 monografie (3AH) a 1 kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a . 

Sám je autorom 2 skrípt (3AH). Je autorom a spoluautorom 50 vedeckých prác a odborných 

prác, z toho je 30 krát prvým autorom, ďalej je autorom 13 vedeckých  prác kategórie A v   

databázach Web of Science alebo SCOPUS.  

 Celkový počet citácií je 37, z toho 11 zahraničných, 3 v databáze SCOPUS. Domácich 

ohlasov je 26.  

 

3. Výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná činnosť uchádzača: Uchádzač je spoluriešiteľ projektu KEGA č. 

3/5264/07 a spoluriešiteľ projektu VEGA č. 1/0719/13.   

MUDr. Ivan Vaňo, PhD. sa aktívne podieľa na príprave odborných podujatí organizovaných 

Spolkom lekárom Ponitrie a iných odborných podujatiach.  

 

4. Prednášková činnosť  

Uchádzač absolvoval 55 aktívnych účastí na vedeckých podujatiach, z toho 6 vedeckých 

podujatí v zahraničí a 15 vyžiadaných prednášok na domácich podujatiach. Prednášky boli 

zamerané na problematiku terminálne chorých pacientov, rehabilitáciu v paliatívnej medicíne, 

poruchy stravovania vo vyššom veku, starnutiu populácie ako spoločenský problém a problém 

z pohľadu verejného zdravotníctva.   

 

 



5.          Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vedie 1 doktoranda ako školiteľ špecialista. Ďalej bol školiteľom 

viacerých diplomových a  bakalárskych prác, oponentom dvoch dizertačných prác. Zúčastňuje sa 

štátnicových komisií na UKF FZaSP v Nitre, je členom komisie pre obhajoby dizertačných prác.       

Je členom 4 odborných spoločností. Je členom štátnicových komisií. Podieľa sa na výchove 

doktoranda ako školiteľ špecialista. 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Edukácia pacientov s osteoporózou v klinickej praxi“ 

Dátum zverejnenia prednášky:  30. 5. 2019 v denníku Korzár a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   24. 6. 2019, o 10.30 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave,  

 Námestie 1. mája č. 1   

 

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 Dňa 24. júna 2019 predniesol  MUDr. Ivan Vaňo, PhD.habilitačnú prednášku za 

prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety  

s názvom „Edukácia pacientov s osteoporózou v klinickej praxi“. 

Prednáška predstavila problematiku osteoporózy so zameraním na oblasť verejného 

zdravotníctva. Uchádzač vo svojej habilitačnej prednáške poukázal na problém osteoporózy 

z pohľadu skúseného lekára v tejto oblasti. Prednáška má významný odkaz pre oblasť verejného 

zdravotníctva. Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky 

habilitant preukázal svoju dlhodobú pedagogickú prax a zároveň pedagogické kvality. 

Všetci členovia komisie hodnotili prednášku kladne.  Po prednesení prednášky autor odpovedal 

na otázky členov komisie a následne sa uskutočnila diskusia. 

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „Kvalita života pacientov s osteoporotickou zlomeninou vo vyššom 

veku“. 

Dátum zverejnenia obhajoby práce:  30.5. 2019 v denníku Korzár a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce:  24. 6. 2019, o 10.30 hod., VŠZSP sv. Alžbety, 

v Bratislave, Námestie 1. mája č. 1.  

 



Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

Dňa 24. júna  2019 uchádzač obhájil svoju habilitačnú prácu „Kvalita života pacientov 

s osteoporotickou zlomeninou vo vyššom veku“. 

 

 Cieľom habilitačnej práce bolo zistiť a zdokumentovať všetky aspekty kvality života pacientov 

v geriatrickom veku v prvých dňoch po prekonaní osteoporotickej zlomeniny počas 

hospitalizácie na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie  FN Nitra a po nasledujúcich 14 dňoch 

hospitalizácie. Autor špecifikoval 5 čiastkových cieľov, v ktorých charakterizoval kvalitu života 

starších pacientov po prekonaní osteoporotickej zlomeniny a zistil, ktoré psychické a fyzické 

problémy ovplyvnili kvalitu života pacientov. Práca predstavuje nové, vlastným výskumom 

získané poznatky o kvalite života pacientov vo vyššom veku s osteoporotickou zlomeninou.  

Posudky oponentov: všetky posudky od 3 oponentov boli kladné.  

Ciele, ktoré si autor stanovil v práci považujú  všetci traja oponenti za splnené. Autor poukázal 

na fakt, že správna diagnostika a prevencia spolu s efektívnou terapiou môžu výrazným 

spôsobom zlepšiť celkový stav starostlivosti o pacientov s osteoporotickou zlomeninou.   

Habilitant po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce 

uspokojivo odpovedal na pomerne veľké množstvo otázok oponentov a členov komisie. Po 

zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia 

nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom ani  k vystúpeniu habilitanta a  

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 odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť kandidáovi MUDr. Ivanovi Vaňovi, PhD vedecko-pedagogickú hodnosť docent 

v odbore verejné zdravotníctvo. 

 

V Bratislave,  24.6. 2019 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.  .................................... 

Členovia komisie:   

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc.     .................................... 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.     .................................... 



 

 

  

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 

 

 


