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                  Z Á Z N A M 

ZO ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SZU 

 

Dátum: 29. septembra 2022 o 10.00 hod. 

Miesto: Aula rektora, Limbová 12, SZU Bratislava 

Všetci členovia: 32 

Prítomní členovia: 24 

Ospravedlnení členovia: 8 

Neospravedlnení členovia: 0 

 

Program : 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania Vedeckej rady FVZ SZU  

3. Kontrola uznášaniaschopnosti Vedeckej rady FVZ SZU  

4. Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH na tému: „Úloha 
hyberbarickej oxygenoterapie v terciárnej prevencii a jej prínos z pohľadu verejného 
zdravotníctva“  

5. Prerokovanie habilitačného konania RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH  

6. Návrh na aktualizovanie zoznamu školiteľov doktorandského štúdia  

7. Informácia o procese akreditácie na FVZ SZU  

8. Rôzne  

9. Záver  

 
 Pred konaním Vedeckej rady sa v Aule rektora uskutočnila verejne prístupná habilitačná 
prednáška:  
9:30 - Habilitačná prednáška RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH na tému „Súčasné 
trendy a stratégie v terciárnej prevencii vybraných chronických neprenosných ochorení a ich 
dopad na verejné zdravie" 
 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie Vedeckej rady otvorila dekanka Fakulty verejného zdravotníctva MVDr. Dagmar 

Zeljenková, CSc. a privítala všetkých členov Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „VR FVZ SZU“).  

 

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA VEDECKEJ RADY FVZ SZU  

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala prítomných na 

prípadné doplnenie programu. Keďže neboli žiadne doplňovacie návrhy, program bol 

schválený v pôvodnom znení. Spomenula, že nás opustil náš dlhoročný pracovník prof. MUDr. 

Peter Krištúfek, CSc. 

 

3. KONTROLA UZNÁŠANIASCHOPNOSTI VEDECKEJ RADY FVZ SZU                     

 

Tajomníčka VR FVZ SZU RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. informovala zúčastnených, že  

z počtu členov VR FVZ SZU 32 je 24 prítomných, 8 sú ospravedlnení, z čoho vyplýva, že 

Vedecká rada FVZ SZU je uznášaniaschopná. Vedecká rada schválila dvoch skrutátorov pre 

zabezpečenie tajného hlasovania: Mgr. Seňavovú, Bc. Jendrálovú. 
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4. OBHAJOBA HABILITAČNEJ PRÁCE RNDR. ZDENKY KRAJČOVIČOVEJ, PHD., 

MPH NA TÉMU: „ÚLOHA HYBERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE V 

TERCIÁRNEJ PREVENCII A JEJ PRÍNOS Z POHĽADU VEREJNÉHO 

ZDRAVOTNÍCTVA“  

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala predsedníčku 

habilitačnej komisie prof. MUDr. Zuzanu Krištúfkovú, PhD., MPH aby  oboznámila 

prítomných s habilitačným konaním RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH. 

V krátkosti predstavila kandidátku, predniesla jej profesijný životopis a stanovisko habilitačnej 

komisie, ktorá bola schválená VR FVZ dňa 15.03.2022 a 25.8.2022 v zložení: 

Predseda - prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 

                         

Členovia - prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.  

               -  prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 

                  

Oponenti – prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

                - doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. 

                - doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. 

                   

Predložené materiály RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH sú v súlade s požiadavkami 

§ 12 ods.1 písm. e  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ č. 246/2019 Z.z. o postupe pri 

získavaní vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických titulov docent 

a profesor. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Fakulty verejného 

zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave.  

 Členovia habilitačnej komisie dôkladne preštudovali habilitačný spis a konštatujú, že 

kandidátka spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, kritériá pre pedagogickú činnosť, kritériá 

pre vedeckú a publikačnú činnosť, a vyjadrili sa kladne k pokračovaniu habilitačného konania. 

Verejne prístupná habilitačná prednáška RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH na tému 

„Súčasné trendy a stratégie v terciárnej prevencii vybraných chronických neprenosných 

ochorení a ich dopad na verejné zdravie“ sa uskutočnila  pred konaním Vedeckej rady v Aule 

Rektora o 9:30 hod.  

Prednáška bola zaujímavá a v diskusii k nej vystúpil: 

-prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie požiadala RNDr. Zdenku Krajčovičovú, PhD., MPH 

o prezentovanie prednášky k obhajobe svojej habilitačnej práce na tému: Úloha hyberbarickej 

oxygenoterapie v terciárnej prevencii a jej prínos z pohľadu verejného zdravotníctva. 

 

Následne predsedníčka habilitačnej komisie požiadala oponentov o ich oponentské posudky: 

-prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH- Habilitačná práce je predkladaná ako súbor 

recenzovaných publikácií v slovenskom a anglickom jazyku , v ktorých sú priebežné výsledky 

vedecko-odborného charakteru týkajúce sa riešenie predkladanej problematiky, a to nielen 

z hľadiska terapeutického, ale aj verejno-zdravotného. Hlavným cieľom predkladanej práce 

bolo sumarizovať , koncipovať a realizovať výskum HBO v terciárnej prevencii so zameraním 

na jej prínos z aspektu verejného zdravotníctva. Vedľajšie ciele boli detailnejšie zamerané na 

vedecké poznatky o možnosti aplikácie HBO, na oblasť manažmentu chronických ochorení, 

integrovaný manažment náhlej senzorineurálnej straty sluchu a výsledky ďalšieho výskumu 

autorky v problematike ochrany a podpory zdravia verejnosti. Predložená habilitačná práca 

názorne dokumentuje nové originálne prístupy HBO nielen v liečbe, ale aj v terciárnej 

prevencii s veľmi dôležitým dopadom na zlepšenie kvality zdravia dotknutej populácie. 

Východiskom pre napísanie habilitačnej práce boli vlastné unikátne sledovania a hodnotenia 
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v rámci výskumu HBO, ktoré  poukázali na významný VZ dopad v terciárnej prevencii 

hromadne sa vyskytujúcich neinfekčných ochorení. Habilitačná práca jednoznačne spĺňa po 

formálnej a obsahovej stránke všetky kritéria kladené na habilitačnú prácu. Vzhľadom na 

uvedené skutočnosti odporučila, aby práca bola prijatá k obhajobe a k ďalšiemu habilitačnému 

pokračovaniu. 

 

- doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. –   Na príklade liečebnej metódy HBO poukazuje na to, 

že dostupnosť tejto metódy môže významne pozitívne ovplyvniť výskyt viacerých chronických 

chorôb  v prípade , že by bola metóda zaradená do štandardného liečebného postupu. Za 

pozitívum práce považuje, že v nej autorka dokumentuje svoje vlastné exaktné pozorovania, 

vždy precízne spracované a dôkladne zdokumentované. Záver práce bol venovaný zhrnutiu 

všetkých prezentovaných poznatkov , v ktorých sa konštatuje a poukazuje na skutočnosť , že 

v terciárnej prevencii ochorení už terapeutické postupy jednotlivých disciplín akoby ,,zatienili 

dôležitý fakt, že aj táto oblasť je kľúčovou vo verejnom zdravotníctve“,  s čím súhlasila. 

Záverom odporučila prijať prácu k obhajobe a k ďalšiemu habilitačnému konaniu v odbore 

Verejné zdravotníctvo. 

 

- doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim.prof. –  Téma práce je vysoko aktuálna 

z viacerých hľadísk a zaoberá sa terciárnou prevenciou a aplikáciou HBOT, hlavne v oblasti 

prevencie onkologických ochorení, centrálnych mozgových príhod, vrátane iných poškodení 

nervovej sústavy a ďalších neprenosných ochorení. Tieto chronické ochorenia majú vysoký 

podiel nielen v mortalite , ale aj v morbidite. Habilitačná práca dokumentuje správnu voľbu 

výskumných metód a metód spracovania údajov, Výsledky v predkladanej práci majú najmä 

rozširujúci význam v aplikácii tejto terapeutickej metódy, v niektorých smeroch sú prioritné. 

Práca je prínosom nových poznatkov, ktoré sa začlenia do klinickej praxe a je celkovým 

obohatením pre rozvoj v odbore Verejné zdravotníctvo. Takisto odporučila, aby práca bola 

prijatá k obhajobe a bol jej udelený vedecko-pedagogický titul ,,docent“ v odbore Verejné 

zdravotníctvo. 

 

Následne predsedníčka habilitačnej komisie prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 

otvorila verejnú časť  diskusie k  prednáške, ktorá bola nadmieru zaujímavá, a v ktorej 

vystúpili: 

-prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. 

- doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. 

  

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH odpovedala na všetky otázky, ktoré jej boli 

položené.   

 

Predsedníčka habilitačnej komisie požiadala nečlenov VR, aby opustili miestnosť, a zahájila 

neverejnú časť diskusie. V neverejnej časti diskusie vystúpila prof. MUDr. Mária 

Štefkovičová, PhD., MPH.  

Následne požiadala habilitačnú komisiu a oponentov, aby sa odobrali do vedľajšej miestnosti 

k prerokovaniu habilitačného konania. 

 

5. PREROKOVANIE HABILITAČNÉHO KONANIA RNDR. ZDENKY 

KRAJČOVIČOVEJ, PHD., MPH  

 

 Po prerokovaní habilitačného konania predsedníčka habilitačnej komisie prof. MUDr. 

Zuzana Krištúfková, PhD., MPH oznámila členom VR návrh habilitačnej komisie 

k habilitačnému konaniu RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH. Na základe predložených 

materiálov sa komisia vyjadrila kladne k splneniu stanovených kritérií a jednoznačne 
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konštatovala, že kandidátka splnila požadované kritériá habilitácie v odbore Verejné 

zdravotníctvo. 

Habilitačná prednáška bola posudzovateľmi z radov VR hodnotená celkovo písmenom A. 

V tajnom hlasovaní sa habilitačná komisia zhodla na pridelení titulu „docent“ vo verejnom 

zdravotníctve pre RNDr. Zdenku Krajčovičovú, PhD., MPH. 

 

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu členov VR: 

Prítomní: 24         za: 24            proti:  0          nehlasoval: 0         neplatné lístky: 0 

 

Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala udelenie titulu „docent“ RNDr. Zdenke 

Krajčovičovej, PhD., MPH 

 

Následne sa prizvala kandidátka, ktorej predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar 

Zeljenková, CSc. oznámila v mene VR FVZ výsledky tajného hlasovania, z ktorých 

vyplynulo, že členovia VR odporúčajú kandidátke udeliť titul „docent“ v odbore verejné 

zdravotníctvo a zablahoželala jej v mene všetkých členov VR, oponentov a členov habilitačnej 

komisie k získaniu tohto vedeckého titulu.  

 

Záverom RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH poďakovala všetkým, ktorí jej boli 

nápomocní pri získaní vedeckého titulu „docent“ v odbore verejné zdravotníctvo. 

 

6. NÁVRH NA AKTUALIZOVANIE ZOZNAMU ŠKOLITEĽOV 

DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA  

 

MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. predložila členom VR návrh na aktualizovanie zoznamu 

školiteľov doktorandského štúdia. Navrhla rozšíriť zoznam o doc. RNDr. PhDr. Martinu 

Ondrušovú, PhD., MPH; prof. PhDr. Róberta Babeľu, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC; prof. 

RNDr. Ľubomíra Mátela, CSc. 

 

Pristúpilo sa k aklamačnému hlasovaniu členov VR pre doc. RNDr. PhDr. Martinu Ondrušovú, 

PhD., MPH: 

 

Prítomní: 21          za: 21          proti:  0         zdržal sa: 0      

 

Výsledok hlasovania bol platný, doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH  bola 

schválená ako školiteľ doktorandského štúdia. 

 

Pristúpilo sa k aklamačnému hlasovaniu členov VR pre prof. PhDr. Róberta Babeľu, PhD., 

MBA, MSc (HTA), FISAC: 

 

Prítomní: 21          za: 21          proti:  0         zdržal sa: 0      

 

Výsledok hlasovania bol platný, prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC 

bol schválený ako školiteľ doktorandského štúdia. 

 

Pristúpilo sa k aklamačnému hlasovaniu členov VR pre prof. RNDr. Ľubomíra Mátela, CSc.: 

 

Prítomní: 21          za: 21          proti:  0         zdržal sa: 0      

 

Výsledok hlasovania bol platný, prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. 

bol schválený ako školiteľ doktorandského štúdia. 
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7. INFORMÁCIA O PROCESE AKREDITÁCIE NA FVZ SZU  

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. oboznámila zúčastnených 

o procese akreditácie na FVZ SZU. Zosúladili sme študijné programy 1., 2. a 3. stupňa 

v dennej a externej forme v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo podľa štandardov SAAVŠ 

a takisto sme zosúladili aj habilitačné a inauguračné konanie (HIK) v odbore Verejné 

zdravotníctvo podľa štandardov SAAVŠ. Vypracované akreditačné spisy boli odovzdané Rade 

pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU, ktorá v auguste 2022 vydala oprávnenia 

uskutočňovať všetky uvedené študijné programy a habilitačné a inauguračné konanie v odbore 

Verejné zdravotníctvo. V súčasnosti prebieha na fakulte kontrola VUPCH tlačív všetkých 

pedagógov participujúcich na výučbe v rámci študijných programov a kontrola VTC tlačív 

osôb zodpovedných za študijné programy. 

 

8. RÔZNE 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala prítomných na ďalšie 

príspevky. Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne ďalšie diskusné príspevky, prešlo sa 

k poslednému bodu rokovania. 
 

 

9. ZÁVER  

 

Predsedníčka Vedeckej rady FVZ SZU ukončila zasadnutie VR, poďakovala všetkým 

prítomným členom za účasť. 

 

V Bratislave, 3. októbra 2022 

 

Zapísala:      Mgr. Miroslava Seňavová 

 

Overila:      RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.   

 

 

 

 

 

 

                                                         MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.   

                 predseda VR FVZ 


