
Výpis zo 73. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, zo dňa 7. 9. 2022 
 

5.3.    MUDr. Ján Mašán, PhD. (odborný asistent Fakulty zdravotníckych vied UCM Trnava)  

          v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo 

 

Predseda habilitačnej komisie (ďalej „HK“) prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD. predstavil členom vedeckej 

rady kandidáta MUDr. Jána Mašána, PhD., odborného asistenta Fakulty zdravotníckych vied Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda  v Trnave.  

Informoval VR, že dňa 7. 09. 2022 sa konalo zasadnutie HK, obhajoba habilitačnej práce s názvom: 

Prevencia a možnosti ovplyvnenia vertebrogénnych porúch používaním mobilných  elektronických 

zariadení“ ako aj  verejná habilitačná prednáška na tému „Význam včasnej kúpeľnej liečby po operácii 

hernie intervertebrálneho disku“ za účasti členov komisie a členov vedeckej rady.  

 

Komisia zasadala v zložení: 

Predseda komisie:  

prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD.,  
(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Členovia komisie:  

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 
(pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  v Trnave, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Oponenti:  

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.   

(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, vo funkcii profesora,  v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.  
(pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, vo funkcii docent, v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania verejné zdravotníctvo)  

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii docent, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

 

Predseda komisie predložil vedeckej rade návrh HK, v ktorom vyhodnotil splnenie legislatívnych 

podmienok a kritérií na získanie titulu docent. Komisia posúdila úroveň habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce a celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača. Na základe uvedeného 

HK odporučila udeliť menovanému vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo.  Scientometrické ukazovatele kandidáta tvoria prílohu 

rokovacieho materiálu a sú tiež súčasťou originálu zápisnice. 

Diskusia: prof. Karvaj, prof. Šramka, prof. Galbavý, prof. Šuvada, prof. Tkáč a uchádzač  

 Po prednesení záverečnej správy predsedom habilitačnej komisie nasledovala neverejná   časť rokovania – 

tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR:     

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:              17  

Hlasovalo za:    17  

Proti:      0  

Zdržali sa     0 

U z n e s e n i e  č.  5/77/2022 

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

docent  MUDr. Jánovi Mašánovi, PhD., odbornému asistentovi Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda  v Trnave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné 

zdravotníctvo. Vedecká rada konštatovala, že habilitačné konanie uvedeného uchádzača prebiehalo v 

súlade so zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

 
 

V Bratislave, dňa 07. septembra 2022 


