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 k bodu 4: Habilitačné konanie uchádzača MUDr. Ivana Vaňa, PhD. (odborný asistent UKF 

Nitra), v odbore verejné zdravotníctvo, (VŠZaSP sv. Alžbety) prebiehalo v súlade so 

zákonom o VŠ a  Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 v znení neskorších   predpisov o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

 

 Predsedníčka habilitačnej komisie prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.  predstavila  

kandidáta,    ktorý predniesol verejnú habilitačnú prednášku s názvom: „Edukácia pacientov 

s osteoporózou v klinickej praxi“. Súčasne  informovala o záveroch habilitačnej komisie, 

ktorá zasadala  dňa 24. 6. 2019 v zložení:  

 

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

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

 prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., (SZU 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) 

 

Zo záverov zasadnutia komisie, ktoré vyplynuli z odborného posúdenia úrovne pedagogickej, 

vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, ako aj úspešnej 

obhajoby habilitačnej práce: „Kvalita života pacientov s osteoporotickou zlomeninou vo vyššom 

veku“ habilitačná komisia odporúča udeliť  MUDr. Ivanovi Vaňovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v odbore verejné zdravotníctvo. 

Scientometrické ukazovatele kandidáta tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež 

súčasťou originálu zápisnice. 

Po prednesení záverečnej správy predsedom habilitačnej komisie nasledovala neverejná časť 

rokovania – tajné hlasovanie. 

 

Výsledky tajného hlasovania VR:    Celkový počet riadnych členov VR:  43 

Počet prítomných členov VR:  30 

Hlasovalo za:     28 

Proti:        0 

Zdržali sa:                                             2 

 

 

U z n e s e n i e  č. 2/65/2019 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-

pedagogického titulu docent  MUDr. Ivanovi Vaňovi, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť 

docent v odbore verejné zdravotníctvo. Vedecká rada konštatuje, že habilitačné konanie 

prebiehalo v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších 

predpisov a Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor.   

 


