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Návrh habilitačnej komisie 

Na udelenie vedecko – pedagogickej hodnosti docent v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 

 

 

Základné údaje o uchádzačovi: 

Meno, tituly: MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. 

Dátum a miesto narodenia:  31. 12. 1969, Šahy 

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

 

Akademické a vedecké hodnosti: 

1986 – 1992 vysokoškolské, všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta UK Bratislava 

1998 – Philosophiae Doctor, Lekárska fakulta UK Bratislava 

 

Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní: 

1992 – 1993 Asistent učiteľ. LFUK Bratislava 

1993 – 1996 Odborný asistent. LFUK Bratislava 

1996 – 2000 Sekundárny lekár. Nemocnica Šahy 

2000 - trvá. Primár OKB a HTO. Nemocnica Šahy 

2007 – trvá. Externý učiteľ. Fakulta zdravotníctva SZU 

2012 – 2014  Zástupca primára Interné oddelenie Nemocnica Šahy 

2014 – trvá. Primár Interného oddelenia Nemocnica Šahy 

            2015 - trvá. Dobrovoľník. VŠZaSP Sv.Alžbety Bratislava 

 

Ďalší akademický rast 

2012 – zvolený za člena American Society of Hematology 

2010 – riadny člen European Hematology Association 

2013- reviewer časopisu Oncology Reviews 
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ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

Habilitačná komisia v zložení: 

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

Členovia komisie:     doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. (TU Trnava)  

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

 

Oponenti:                  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

          doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. (SZU, FZ Banská Bystrica) 

                                         doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. (KU Ružomberok)  

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

1. Pedagogická činnosť: 

PRIEBEH PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  (PRACOVISKO/PREDMETY): 

 

SUMÁRNY  PREHĽAD  O PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE 

A PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV (§75 ods.4 zákona 131/2002 Z.z.) 

 

V rokoch 1992 – 1996 vyučoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (Ústav 

patologickej fyziológie) ako odborný asistent na plný úväzok. Viedol semináre, praktické 

cvičenia, konzultácie.  

Od školského roka 2007/2008 pedagogicky pôsobí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici, kde učí internú medicínu a verejné zdravotníctvo. Vedie semináre, 

konzultácie, skúša študentov. Školil niekoľko diplomantov a bol  oponentom  niekoľkých 

bakalárskych a magisterských diplomových prác.  

 

Je autorom/spoluautorom 2 monografií, vydaných po jednej v zahraničnom resp. v domácom 

vydavateľstve, 1 vysokoškolskej učebnice a 2 vysokoškolských skrípt vydaných v domácom 

vydavateľstve. 
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2. Publikačná činnosť: 

PREHĽAD PÔVODNÝCH PUBLIKOVANÝCH VEDECKÝCH PRÁC PODĽA 

VYHLÁŠKY MŠVVaŠ SR Č. 456/2012 Z.Z. O CENTRÁLNOM REGISTRI 

EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

Menovaný je autorom/spoluautorom 2 monografií, vydaných po jednej v zahraničnom resp. 

v domácom vydavateľstve, 1 vysokoškolskej učebnice a 2 vysokoškolských skrípt vydaných 

v domácom vydavateľstve. 

Publikoval spolu 53 vedeckých a odborných prác, z toho 15 v zahraničných časopisoch 14 

prác v domácich časopisoch. Ďalej to boli abstrakty príspevkov zo zahraničných resp. 

domácich vedeckých konferencií (4, resp. 5)  a postery zo zahraničných resp. domácich  

konferencií (3, resp. 1.)  

Sumárne je ako prvý autor 24 krát, prác indexovaných vo WoS alebo Scopus je 9, publikácií 

s IF  je 5 s kumulatívnym IF 11,4.  

Citácií je spolu 67,  z toho 22 registrovaných v citačných databázach WoS a Scopus. 

 

3. Výskumná činnosť riešenie výskumných úloh a projektov: 

Je spoluriešiteľom  grantu VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy v rámci vedeckej 

agentúry MŠ SR a SAV so 100 % účasťou vedeckej kapacity. Grant je zaregistrovaný pod 

číslom 15 s názvom "Prognosticky významné markery porušenej elektrickej činnosti srdca – 

ich validita a detekcia. Vedúci projektu prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. 

  

Pôsobí ako aktívny člen tímu vedúcich pracovníkov zabezpečujúcich organizáciu 

Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov – SLOVAKS. Potvrdené predsedom 

vedeckej rady registra SLOVAKS, doc. MUDr. Martinom Studenčanom, PhD., FESC. 

 

 

4. Prednášková činnosť: 

 

Prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí: 

Uchádzač absolvoval 49 prednášok, z toho 36 prednášok na domácich konferenciách, 12 

pozvaných prednášok na domácich konferenciách a 13 prednášok na zahraničných 

konferenciách. Prednášková činnosť je zameraná na internú medicínu a verejné 

zdravotníctvo. 
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5. Vedecká škola: 

 

V rámci vedeckej školy vychováva MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. troch doktorandov ako 

školiteľ špecialista v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.  

1. MUDr. Juraj Oravec – doktorandské štúdium zahájené v školskom roku 2012/2013 

v odbore Verejné zdravotníctvo. Téme dizertačnej práce: Posúdenie fyzickej 

výkonnosti u detí a mladistvých s juvenilnou hypertenziou. 

2. PharmDr. Pavol Púčať - doktorandské štúdium zahájené v školskom roku 2012/2013 

v odbore Verejné zdravotníctvo. Téme dizertačnej práce: Longitudinálne sledovanie 

spotreby antibiotík v súvislosti s prevenciou a liečbou infekcií vo vybranej NsP. 

3. MUDr. Erik Flaška - doktorandské štúdium zahájené v školskom roku 2015/2016 

v odbore Verejné zdravotníctvo. Téme dizertačnej práce: Rizikové faktory, prognóza 

karcinómu pankreasu v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Pohľad verejného zdravotníctva na primárnu a 

sekundárnu prevenciu venózneho tromboembolizmu u gravidných žien s vrodenou 

trombofíliou na Slovensku a v EU: klinické odporúčania, výskum a odporúčania pre 

verejno-zdravotnícku prax.“ 

 

Dátum zverejnenia prednášky: 5. 12. 2016, denník SME 

Dátum a miesto konania prednášky: 20. decembra 2016 o 9.30 hod., VŠZaSP sv. Alžbety v 

Bratislave 

 

Hodnotenie habilitačnej prednášky: 

Dňa 20. decembra 2016 predniesol MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. habilitačnú prednášku za 

prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠZ a SP sv. Alžbety 

v priestoroch budovy školy na Námestí 1. Mája  v Bratislave s názvom: „Pohľad verejného 

zdravotníctva na primárnu a sekundárnu prevenciu venózneho tromboembolizmu u gravidných 

žien s vrodenou trombofíliou na Slovensku a v EU: klinické odporúčania, výskum a odporúčania 

pre verejno-zdravotnícku prax“. 

V prednáške autor prítomným predstavil problematiku venózneho tromboembolizmu u 

gravidných žien s vrodenou trombofíliou, ktorý predstavuje závažnú a obávanú komplikáciu 

tehotenstva, pôrodu aj šestonedelia. Vrodený trombofilný stav môže viesť k včasným 
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potratom. Podľa platných odporúčaní je na mieste skríning gravidných žien s anamnézou 

spontánnych včasných potratov na trombofilné mutácie, pretože včasná diagnostika týchto 

stavov pri správnom menežmente výrazne znižuje riziko ohrozenia matky a plodu, čo 

jednoznačne deklaroval pri piatich postihnutých gravidných ženách, ktorým sa narodilo 5 

zdravých detí a matky neboli ohrozené počas gravidity, pôrodu ani v šestonedelí. 

Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Všetci členovia habilitačnej komisie 

hodnotili prednášku kladne. Po prednesení prednášky autor odpovedal na otázky členov 

komisie a následne sa uskutočnila diskusia k predmetnej problematike. 

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Téma habilitačnej práce: „Význam primárnej a sekundárnej prevencie venózneho 

tromboembolizmu (VTE) z pohľadu verejného zdravotníctva na Slovensku: určenie 

rizika pacienta, stanovenie spôsobu intervencie a prínos pre komunitu“. 

 

Dátum a miesto  zverejnenia obhajoby habilitačnej práce: 5. 12. 2016, denník SME 

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 20 12. 2016 o 9.30 hod., VŠZaSP sv. Alžbety v 

Bratislave 

  

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce: 

Dňa 20. decembra 2016 uchádzač MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD. obhájil svoju habilitačnú 

prácu na tému : „Význam primárnej a sekundárnej prevencie venózneho 

tromboembolizmu z pohľadu verejného zdravotníctva na Slovensku: určenie rizika 

pacienta, stanovenie spôsobu intervencie a prínos pre komunitu“. 

 

Práca bola orientovaná na problematiku venózneho tromboembolizmu,  ktorý predstavuje 

závažné, život ohrozujúce ochorenie. Napriek významným výsledkom dosiahnutým vo 

výskume tohto ochorenia, ktoré dávajú nádej na zníženie jeho výskytu a zlepšenie prežívania 

pacientov, je výskyt VTE paradoxne konštantný, až mierne stúpajúci. VTE je ochorenie 

multifaktoriálne. Vzniká vplyvom prítomnosti rizikových faktorov, ktorých identifikácia je 

u konkrétneho jedinca, ale aj z pohľadu verejného zdravotníctva veľkým prínosom. 
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Jadro práce tvorí 14 vybraných publikácií autora zameraných na danú problematiku. 

Publikácie sú tematicky zamerané na prevenciu VTE u nechirurgických a onkologických 

pacientov, prevenciu VTE v chirurgii a v gravidite. Cieľom predložených publikácií je aj 

ozrejmenie miesta priamych orálnych  antikoagulancií v prevencii VTE ale aj výpočet rizika 

vzniku VTE vo všetkých skupinách pacientov. Jednotlivé podkapitoly majú logické 

usporiadanie, zaradenie vlastných publikácií je prehľadné a dokazuje dlhodobý záujem autora 

o skúmanú problematiku a jeho profesionalitu a vysokú odbornosť v danej oblasti. 

Ciele, ktoré si autor v práci stanovil považujú oponenti za splnené a podnetné pre ďalšiu 

aktivitu vedeckého skúmania. Habilitant po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri 

obhajobe habilitačnej práce zodpovedal na otázky oponentov a členov komisie. 

Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, 

habilitačná komisia nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom ani k vystúpeniu 

uchádzača  a pristúpila k tajnému hlasovaniu. 

Komisia jednoznačne konštatuje, že uchádzač splnil požiadavky VŠZaSP sv. Alžbety 

na udelenie vedecko – pedagogickej hodnosti docent vo vednom odbore Verejné 

zdravotníctvo. 

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

Alžbety udeliť kandidátovi MUDr. Ferdinandovi Sasvárymu, PhD. vedecko – pedagogickú 

hodnosť docent. 

 

 

 Bratislave, 20. 12. 2016 

 

Predseda komisie:     prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. v.r.   ............................... 

Členovia komisie:      doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. v.r.  ............................... 

         doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. v.r................................ 

 

 


