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                  Z Á Z N A M 

ZO ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SZU 

 

Dátum: 16. mája 2018 o 10.00 hod. 

Miesto: Aula rektora, Limbová 12, SZU Bratislava 

Všetci členovia: 33 

Prítomní členovia: 25 

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. Slávnostné odovzdanie diplomov  
5. Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Andrey Čipákovej, PhD. na tému: „Migrácia 
kontaminantov v článkoch potravového reťazca“  
6. Prerokovanie habilitačného konania RNDr. Andrey Čipákovej, PhD.  
7. Inauguračná prednáška doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. na tému: ,,Poškodenie zdravia 
z práce z pohľadu verejného zdravotníctva“  
8. Prerokovanie inauguračného konania doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc.  
9. Doplnenie študijného programu v akademickom roku 2018/2019  
10. Rôzne  
11. Záver 
 

Pred konaním Vedeckej rady sa v Aule rektora uskutočnila verejne prístupná habilitačná 
prednáška: 
9:30 - Habilitačná prednáška RNDr. Andrey Čipákovej, PhD. na tému „Zdroje a obsah 
rádionuklidov v potravinách“ 

 

 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie Vedeckej rady otvorila predsedníčka VR doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., 

MPH, mim. prof. 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 doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof. 

vyzvala prítomných na prípadné doplnenie programu. Keďže neboli žiadne doplňovacie 

návrhy, program bol schválený v pôvodnom znení.  

 

3. KONTROLA UZNÁŠANIASCHOPNOSTI VEDECKEJ RADY FVZ SZU                     

 

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

z počtu členov VR FVZ SZU 33 je 25 prítomných a 8 ospravedlnených, z čoho vyplýva, že 
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Vedecká rada FVZ SZU je uznášaniaschopná – pre schválenie habilitačného konania 

a inauguračného konania je potrebná účasť 2/3 všetkých členov, čo je splnené. 

 

4. SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE DIPLOMOV 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof. 

vyzvala prof. MUDr. Zuzanu Krištúfkovú, PhD., MPH, aby sa ujala úlohy odovzdávania 

diplomov doktorandského štúdia. 

 

Obhajoby dizertačných prác a rigoróznych prác FVZ SZU sa konali dňa 12.4.2018.  

MUDr. Pavol Trnovec s dizertačnou prácou Liek v praxi lekára – vybrané aspekty a právne 

aspekty kategorizačného procesu v Slovenskej republike pod vedením školiteľa prof. JUDr. 

Karola Tótha, PhD., MPH  

Mgr. Dušana Pramuková s rigoróznou prácou História pravidelného očkovania na Slovensku 

od roku 1946 pod vedením školiteľky MUDr. Evy Striežovej. 

 

Na odovzdávaní diplomov sa nemohli zúčastniť, ale úspešné obhájili aj študentky. 

MVDr. Vladimíra Rašpľová s dizertačnou prácou Environmentálna expozícia 

polychlórovaným bifenylom a chlórovaným    pesticídom a ich pôsobenie ako endokrinných 

rozrušovačov   pod vedením školiteľa doc. MUDr. Igora Bédera, CSc. 

Mgr. Simona Bernátová s rigoróznou prácou Hypercholesterolémia ako verejno zdravotný 

problém a súčasná epidemiologická situácia v Slovenskej republike pod vedením školiteľky 

MUDr. Kataríny Dostálovej, PhD., MPH. 

Na záver Mgr. Dušana Pramuková vyjadrila vďaku alma mater SZU a všetkým, ktorí im 

odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Poďakovanie vyjadrila celému vedeniu fakulty VZ 

pod úspešným vedením doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD., MPH, školiteľom, 

konzultantom aj oponentom za ich cenný čas, odborné rady, podnety a kritické pripomienky, 

ktoré boli pre nich veľkým prínosom a posunuli ich ďalej. Za administratívne zabezpečenie  

poďakovala Mgr. Miroslave Seňavovej.  

 

 

5. OBHAJOBA HABILITAČNEJ PRÁCE RNDR. ANDREY ČIPÁKOVEJ, PHD. NA 

TÉMU: „MIGRÁCIA KONTAMINANTOV V ČLÁNKOCH POTRAVOVÉHO 

REŤAZCA 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof. 

vyzvala predsedníčku habilitačnej komisie prof. MUDr. Evu Horváthovú, PhD., MPH, aby 

prítomných oboznámila s habilitačným konaním RNDr. Andrey Čipákovej, PhD., 

predniesla v krátkosti jej profesijný životopis a stanovisko habilitačnej komisie, ktoré bolo 

schválené VR FVZ dňa 28.6.2017 v zložení: 

 

Predsedníčka – prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH 

 

Členovia -  prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.   

    -  doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc. 

 

Oponenti -  prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 

                - doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.       

                - doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.     
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Predložené materiály RNDr. Andrey Čipákovej, PhD., 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. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko – 

pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických titulov „docent“ a „profesor“ 

a Vyhlášky MŠ č. 457/2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ č.6/2005. Predložené 

materiály sú zároveň v súlade s platnými kritériami Fakulty verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Členovia habilitačnej komisie dôkladne 

preštudovali habilitačný spis a konštatujú, že kandidát spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, 

kritériá pre pedagogickú činnosť, kritériá vo vedeckej a publikačnej činnosti a vyjadrili sa 

kladne k pokračovaniu habilitačného konania. 

Verejne prístupná habilitačná prednáška RNDr. Andrey Čipákovej, PhD. na tému: „Zdroje a 

obsah rádionuklidov v potravinách“ sa uskutočnila pred konaním Vedeckej rady v Aule rektora 

o 9:30 hod. 

Prednáška bola zaujímavá a v diskusii vystúpili: 

-prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

-prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

požiadala RNDr. Andreu Čipákovú, PhD. o prezentovanie svojej habilitačnej práce „Migrácia 

kontaminantov v článkoch potravového reťazca“ 

 

Následne predsedníčka habilitačnej komisie požiadala oponentov o ich oponentské posudky: 

 

- doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. – Autorka v práci analyzovala migráciu základných 

kontaminantov vyskytujúcich sa v rôznych zložkách životného prostredia. Osobitnú pozornosť 

venovala ťažkým kovom (kadmium) a rádionuklidom (cézium). Hlavným cieľom práce bola 

migrácia rádionuklidov a ťažkých kovov v pôdach s poukázaním na možnosti eliminácie ich 

negatívnych účinkov. Pozornosť upriamila aj na veľmi aktuálny problém obsahu cézia vo 

vybraných článkoch potravového reťazca v regióne východnej časti Slovenska a na detekciu 

rádiocézia vo vybraných vzorkách lesného ekosystému. Habilitačná práca spĺňa požiadavky 

kladené na habilitačnú prácu v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo a odporučila ju predložiť 

k obhajobe. 

 

- doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD. – Habilitačná práca sa zaoberá veľmi aktuálnou 

problematikou objektívneho hodnotenia environmentálneho rizika spôsobného kumuláciou 

kadmia, ktoré sa v prírode nachádza v anorganickej forme, predovšetkým 

v poľnohospodárskych pôdach, vo vode a v živých organizmoch. Habilitačná práca má veľmi 

dobrú odbornú úroveň, ktorá odzrkadľuje skutočnosť, že autorka sa dlhodobo venuje  

hodnoteniu environmentálneho rizika a jeho pôsobenia na zdravie obyvateľstva. Veľkým 

množstvom kvalitných publikácií  a výchovou odborníkov môže slúžiť príkladom ako 

integrovať vedecké poznatky do aktuálnej práce na Regionálnom Úrade verejného 

zdravotníctva, pretaviť výsledky dozoru do hodnotného výskumu  a tým aj do súčasných 

potrieb našej spoločnosti, predovšetkým pre znižovanie zdravotného rizika, ktoré je dôsledkom  

výskytu nežiaducich kontaminantov životného prostredia .Vzhľadom na uvedené skutočnosti 

odporučila priznať RNDr. Andrei. Čipákovej, PhD. vedecko-pedagogický titul ,,docent“. 

 

- prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. – Predložená habilitačná práca sa zaoberá problematikou , 

ktorá bola a je aj v súčasnosti stále aktuálna a to z pohľadu vedeckého i spoločenského. 

Predložená práca predstavuje ucelený vedecko-odborný spis, výsledky ktorého môžu poslúžiť 

aj k ďalšiemu rozvoja disciplín zaoberajúcimi sa ťažkými kovmi i rádioaktívnymi látkami, ako 

aj pre špecifické disciplíny v rámci pedagogického procesu. Po celom zhodnotení odporučil 
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predloženú habilitačnú prácu prijať k obhajobe a po jej úspešnom obhájení udeliť vedecko-

pedagogický titul ,, docent“. 

RNDr. Andrea Čipáková, PhD. kvalifikovane zodpovedala  na všetky otázky, ktoré jej boli 

oponentmi kladené.   

 

Predsedníčka habilitačnej komisie otvorila verejnú časť diskusie, v ktorej vystúpili:  

- prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

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

- prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 

- prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.      

 

RNDr. Andrea Čipáková, PhD., zodpovedala na všetky otázky, ktoré jej boli kladené.   

 

Predsedníčka habilitačnej komisie otvorila neverejnú časť diskusie, v ktorej vystúpili prof. 

MUDr. Cyril Klement, CSc., prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. a následne vyzvala habilitačnú 

komisiu na vypracovanie záverečného stanoviska mimo priestory VR.  

 

 

6. PREROKOVANIE HABILITAČNÉHO KONANIA RNDR. ANDREY ČIPÁKOVEJ, 

PHD.  

 

Po prerokovaní habilitačného konania predsedníčka habilitačnej komisie prof. MUDr. Eva 

Horváthová, PhD., MPH, oznámila členom VR návrh habilitačnej komisie k vymenúvaciemu 

konaniu RNDr. Andrey Čipákovej, PhD. Na základe predložených materiálov sa komisia 

vyjadrila kladne k splneniu stanovených kritérií a jednoznačne konštatovala, že kandidátka 

splnila požadované kritériá na habilitáciu v odbore 7.4.2. 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. Andreu Čipákovú, PhD.   

 

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu VR: 

Prezentovalo sa: 24         za: 23            proti:  0         zdržalo sa: 1        nehlasoval: 0   

 

Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala pridelenie titulu „docent“ pre RNDr. Andreu 

Čipákovú, PhD.   

 

Následne sa prizvala kandidátka, ktorému predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia 

Moricová, PhD., MPH, mim. prof. oznámila v mene VR FVZ výsledky tajného hlasovania, 

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

7.4.2. verejné zdravotníctvo a zablahoželala jej v mene všetkých členov VR, oponentov 

a členov habilitačnej komisie k získaniu tohto vedeckého titulu.  

 

Záverom RNDr. Andrea Čipáková, PhD.  poďakovala všetkým, ktorí jej boli nápomocní 

k získaniu vedeckého titulu „docent“ v odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo. 

 

 

7. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA DOC. MUDR. ĽUBOMÍRA LEGÁTHA, CSC. NA 

TÉMU: ,,POŠKODENIE ZDRAVIA Z PRÁCE Z POHĽADU VEREJNÉHO 

ZDRAVOTNÍCTVA“ 
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 Predsedníčka habilitačnej komisie doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

oboznámila prítomných s inauguračným konaním doc. MUDr. Ľubomíra Legátha. CSc., 

v krátkosti predstavil kandidáta, predniesla jeho profesijný životopis a stanovisko inauguračnej 

komisie, ktorá bola schválená VR FVZ dňa 28.06.2017 v zložení: 

 

Predsedníčka: doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

 

Členovia: prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. 

                 prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.   

                 prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. 

 

Oponenti: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

                 prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. 
                 prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. 

 

Predložené materiály doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. 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. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických titulov „docent“ 

a „profesor“ a Vyhlášky MŠ č. 457/2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ č.6/2005. 

Predložené materiály sú zároveň v súlade s platnými kritériami Fakulty verejného 

zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Členovia inauguračnej komisie 

dôkladne preštudovali inauguračný spis a konštatujú, že kandidátka spĺňa všetky kvalifikačné 

predpoklady, kritériá pre pedagogickú činnosť, kritériá vo vedeckej a publikačnej činnosti 

a vyjadrili sa kladne k pokračovaniu inauguračného konania. 

 

Predsedníčka inauguračnej komisie doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.  

požiadala doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. o prezentáciu svojej inauguračnej prednášky na 

tému: „Poškodenie zdravia z práce z pohľadu verejného zdravotníctva“  

 

Predsedníčka inauguračnej komisie poďakovala za inauguračnú prednášku a požiadala 

jednotlivých oponentov o oponentské posudky: 

-  prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.. – skonštatoval, že predložené materiály sú hodnoverné a 

publikácie sú kategorizované správne. Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSC., spĺňa kritéria FVZ 

SZU pre získanie titulu profesor v odbore verejné zdravotníctvo vo všetkých parametroch. 

- prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. – doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc. je uznávaný odborník 

v klinickom pracovnom lekárstve a klinickej toxikológii a podieľa sa na aktivitách  mnohých 

odborných spoločností a pracovných skupín. Podieľa sa na organizácií mnohých 

medzinárodných kongresov a sympózií venovaných tejto problematike. Po zhodnotení 

inauguračného spisu skonštatoval , že doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc. spĺňa kritériá pre 

zahájenie vymenúvacieho konania profesor na FVZ SZU v Bratislave. 

- prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. – Na základe preštudovania predloženého spisu skonštatoval, 

že pedagogická a vedecko- výskumná spôsobilosť pána doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. 

je nepochybne na úrovni, ktorá plne zodpovedá i prekračuje kritériá stanovené pre získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

Následne predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. 

prof. otvorila verejnú časť  diskusie k inauguračnej prednáške, ktorá bola nad mieru zaujímavá 

a v ktorej vystúpili: 

- prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 
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- prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. 

- prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  

- prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU požiadala nečlenov VR opustiť miestnosť a zahájila neverejnú 

časť diskusie, v ktorej vystúpila prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  Následne predsedníčka 

VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof. požiadala inauguračnú 

komisiu a oponentov, aby sa odobrali do vedľajšej miestnosti k prerokovaniu inauguračného 

konania. 

 

8. PREROKOVANIE INAUGURAČNÉHO KONANIA DOC. MUDR. ĽUBOMÍRA 

LEGÁTHA, CSC. 

 

Po prerokovaní inauguračného konania predsedníčka inauguračnej komisie doc. MUDr. 

Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof. oznámila členom VR návrh inauguračnej komisie 

k vymenúvaciemu konaniu doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. Na základe predložených 

materiálov sa komisia vyjadrila kladne k splneniu stanovených kritérií a konštatovala, že 

kandidát splnil požadované kritériá na inauguráciu v odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo. 

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

V tajnom hlasovaní sa inauguračná komisia zhodla na pridelení titulu „profesor“ vo verejnom 

zdravotníctve pre doc. MUDr.  Ľubomíra Legátha, CSc.  

 

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu VR: 

Prezentovalo sa: 26          za: 25            proti:  0         zdržalo sa: 1        nehlasoval: 0 

 

Omylom hlasovala aj prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc., ktorá nie je členom Vedeckej rady 

FVZ SZU, ale bola členkou inauguračnej komisie na vymenovanie doc. MUDr. Ľubomíra 

Legátha, CSc. za profesora. 

 

Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala pridelenie titulu „profesor“ doc. MUDr. 

Ľubomírovi Legáthovi, CSc. 

 

Následne sa prizval kandidát, ktorému predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia 

Moricová, PhD., MPH, mim.prof. oznámila v mene VR FVZ výsledky tajného hlasovania, 

z ktorých vyplynulo, že členovia VR odporučili kandidátovi pokračovať v inauguračnom 

konaní na udelenie titulu „profesor“ v odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo a zablahoželala mu 

v mene všetkých členov VR.  

 

Na záver doc. MUDr. Ľubomír  Legáth, CSc. poďakoval všetkým členom VR.  

 

9. DOPLNENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof. 

požiadala prodekana FVZ PhDr. Mateja Mucsku, PhD., aby požiadal o opätovné zaradenie 

predmetu Záverečná bakalárska práca/diplomová práca do študijného programu 

v akademickom roku 2018/2019. 

 

Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne pripomienky, vedecká rada schválila zaradenie predmetu 

Záverečná bakalárska práca/diplomová práca do študijného programu v akademickom roku 

2018/2019. 
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10. RÔZNE  

 

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH oboznámila prítomných, že doc. MUDr. Eva 

Máderová, CSc. členka Katedry Epidemiológie sa rozhodla koncom akademického roka 

2017/2018 ukončiť pracovný pomer. Poďakovala jej za celoživotnú prácu v epidemiológii 

a spomenula  jej najväčšie úspechy, ktoré dosiahla za tie roky. 

Predsedníčka VR FVZ SZU doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

informovala o V. ročníku Konferencie Fórum verejného zdravotníctva  s témou ,,Zdravý 

životný štýl“, ktoré sa bude konať 18.10.2018. Predsedníčka informovala aj o voľbe nového 

dekana. Akademický senát zvolil MVDr. Dagmar Zeljenkovú, CSc. Predbežný termín 

zasadnutia vedeckej rady by mal byť 10.10.2018. 

     
 

11. ZÁVER 

 

 Na záver predsedníčka Vedeckej rady FVZ SZU poďakovala všetkým prítomným členom 

Vedeckej rady FVZ SZU za účasť a zapriala členom krásnu dovolenku. 

 

V Bratislave, 21. mája 2018 

Zapísal:      Mgr. Miroslava Seňavová 

Overila:      RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                          doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH.  mim.prof 

                    predseda VR FVZ 


