
Návrh habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v 

odbore Verejné zdravotníctvo pre kandidáta MUDr. Vladimíra Masaryka, PhD.   

Habilitačná komisia v zložení:   

Predseda:   

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA (VŠZaSP sv. Alžbety n.o., Bratislava) 

Členovia: 

Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (KU, Ružomberok)  

Prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD (SZU, Banská Bystrica) 

Oponenti: 

Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. (VŠZaSP, Bratislava) 

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (LF UPJŠ, Košice) 

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

 

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti - docent - MUDr. 

Vladimírovi Masarykovi, PhD., v odbore Verejné zdravotníctvo.  

Zasadnutie komisie a prezentácia habilitačnej prednášky sa konali dňa 19. februára 2019 v 

priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave, Námestie 1. Mája 1. Uchádzač 

predložil potrebné doklady k habilitačnému konaniu, habilitačnú prácu, potvrdenia o 

publikačnej a pedagogickej činnosti, citačný index, vedeckú školu a grantovú činnosť. 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce.  

Posúdenie habilitačnej prednášky:    

Habilitant predniesol habilitačnú prednášku s názvom:   

Osteoartróza a artroskopia ako prevencia vo verejnom zdravotníctve. 

Prednáška bola názorná, zrozumiteľná, bol dodržaný časový limit. Správny didaktický 



prístup habilitanta k danej problematike ukázal jeho adekvátnu pedagogickú prax a zároveň 

pedagogické kvality. V diskusii odpovede na otázky komisie boli erudované, svedčili o 

bohatých praktických skúsenostiach. Všetci členovia komisie hodnotili prednášku kladne.  

Posúdenie habilitačnej práce:   

Habilitant predložil habilitačnú prácu s názvom:  

Prevencia nozokomiálnych nákaz z pohľadu verejného zdravotníctva. 

Posudky oponentov boli kladné. Pozitívne bola hodnotená teoretická, ako aj výskumná 

časť práce. Habilitant po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej 

práce zodpovedal na otázky členov komisie. Po zhodnotení oponentských posudkov, 

zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia nemala žiadne pripomienky k 

predkladaným materiálom, k vystúpeniu habilitanta, pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

Komisia konštatuje, že kandidát splnil požiadavky VŠ ZaSP sv.Alžbety, na udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Verejné zdravotníctvo. Komisia odporúča 

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

kandidátovi MUDr. Vladimírovi Masarykovi, PhD., vedecko-pedagogickú hodnosť 

docent v odbore Verejné zdravotníctvo.   

Prílohy:  

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky  

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce   

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky  


