
 

Posudok 

na inauguračný materiál pri inauguračnom konaní 

 

 

Univerzita:  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

   

  

Kandidát:  Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD.,  

Pracovisko:  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

 

Určenie: Inauguračné konanie na hodnosť profesora vo vednom odbore 7.4.2.  

Verejné zdravotníctvo 

 

Oponent: prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

Pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

 

Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD. predložil kritériá na vymenovacie konanie na 

profesora. Patrí k vysoko rešpektovaným pedagógom v oblasti verejného zdravotníctva.   

 

Vzdelanie: 2004 FZSP Trnava (Mgr), 2005 FZSP TU (RNDr.), 2005 FZSP TU PhD. v odbore 

verejné zdravotníctvo, 2007 FZSP TU docent v odbore verejné zdravotníctvo. 

 

Pedagogické aktivity:  

od roku 2005 – trvá: pedagogická prax na VŠ ZaSP Sv.Alžbety v odbore verejné 

zdravotníctvo.  

 

Publikačná činnost:  Publikoval 102 prác, z toho 35 publikácii v kategórii A, 28 

zahraničných publikácií, prvým autorom je v 15 publikáciách. Je autorom 1 monografie, 4 

učebníc. Počet ohlasov 289, z toho 191 v databáz Web of Science alebo SCOPUS. 

 

Vedecká, školiaca a vedecko-výskumná činnosť:  

Doc. RNDr. Kalavský školil viacerých doktorandov. Dvaja doktorandi ukončili štúdium. Bol 

školiteľom 3 výskumných grantov, z toho jeden grant má medzinárodný charakter.  

 

Prednášková činnost: 

Doc. RNDr. Kalavský aktívne prednášal na 52 konferenciách, z toho 15-krát v zahraničí. 9 

prednášok bolo pozývacích.  

 

Záver: 

Záverom môžem konštatovať, že doc. RNDr. Erich Kalavský splnil požadované kritéria, 

niektoré prekročil  nad rámec kritérií.  

Doc. RNDr. Erich Kalavský, PhD.  ukončil doktorandské štúdium a habilitoval na 

FZSP TU v Trnave v odbore verejné zdravotníctvo. Je úspešným školiteľom 

v postgraduálnom štúdiu.   

Na základe  vedeckej a pedagogickej činnosti, môžem konštatovať, že doc. RNDr. 

spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na udelenie hodnosti 

profesora vo verejnom zdravotníctve. Je významnou  osobnosťou v odbore verejné 

zdravotníctvo. Poznáme ho ako priateľského človeka s  vysokým  ľudským kreditom, 

s ochotou vždy riešiť odborné problémy komplexne do hĺbky. 



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 inauguračním konaní doc. RNDr. Ericha Kalavského, 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 inauguračního spisu    


