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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 
Vo veci habilitačného konania 

konania na vymenovanie za docenta v odbore habilitačného a inauguračného konania verejné zdravotníctvo 

uchádzača  

MUDr. Jozefa Beňačku, PhD., MBA 
spracovaný v zmysle § 7 ods. 2 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

 

A) Zoznam členov habilitačnej komisie: 
 

Predseda: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 

Členovia:  

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.   

prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS    

 

Oponenti:  

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.    

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.   

doc. MUDr. Marek Majdan, MSc., PhD. 

 

B) Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky 

 
MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA predniesol verejnú habilitačnú prednášku 24.06.2020 o 

10,00 hodine na FZaSP TU v Trnave na tému: Vybrané charakteristiky kvality života osôb s 

arteriálnou hypertenziou. Téma bola vybratá na základe odporučenia Vedeckej rady FZaSP 

TU.  

Prednáška zodpovedala vedeckej a odbornej orientácii autora, ale zároveň reflektovala 

aktuálnu problematiku, ktorá zaujíma odbornú ale aj laickú verejnosť. Vychádzala z 

publikovaných štatistických dát, ako aj vlastného niekoľkoročného sledovania, ktoré 

dokumentuje priamu závislosť medzi mierou erektilnej dysfunkcie a postihnutím 

kardiovaskulárneho systému (jeho orgánových komplikácii) – spoločným menovateľom je 

enzymatický systém tvorby oxidu dusného. 

Dominantná časť prednášky bola venovaná spoločným prvkom v patofyziológii hypertenzie, 

ako aj erektilnej dysfunkcie. Súčasne boli prezentované  výsledky relevantných štúdii 

podporujúcich popísanú patofyziológiu. V závere poukazuje na potrebu vzdelávať 

asymptomatických hypertonikov o rizikách nedostatočnej liečby, ako aj motivovať pacientov 

k dodržiavaniu liečebného režimu a v neposlednom rade vyhľadávať skryté prejavy už 

prítomného poškodenia cievneho systému (pacientov s ED) pre stratifikáciu a účinnú liečbu 

so zámerom dosiahnuť cieľové hodnoty TK. 

V prednáške uchádzač preukázal schopnosť uceleného výkladu témy. Prezentácia mala jasné 

obsahové vymedzenie a vyvolala diskusiu prítomného auditória. Téma bola relevantne 

spracovaná z didaktického aj vedeckého uhla pohľadu. V diskusii uchádzač dokázal 

fundovane odpovedať na všetky položené otázky a presvedčil  aj o svojej erudovanosti v 

odbore verejné zdravotníctvo. 

 

Záver: Prednáška s relevantným odborným obsahom pre oblasť verejného zdravotníctva bola 

prezentovaná v súlade s požiadavkami, ktoré sa na takýto typ prednášok kladú. Prednesená 

habilitačná prednáška na tému: Vybrané charakteristiky kvality života osôb s arteriálnou 
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hypertenziou potvrdzuje predpoklady uchádzača pre kvalitnú pedagogickú činnosť založenú 

na dobrej úrovni vedecko-výskumných zručností.   

 

C) Zhodnotenie habilitačnej práce 

 
Téma habilitačnej práce MUDr. Jozefa Beňačku, PhD., MBA Vybrané charakteristiky kvality 

života osôb s arteriálnou hypertenziou ako markery miery aterosklerotického postihnutia 

kardiovaskulárneho systému bola prvotne daná jeho  odbornosťou a pracovným zaradením. 

Predložená habilitačná práca má 154 strán textu a je vhodne doplnená tabuľkami, prílohami  a 

zoznam literatúry je primeraný.  

 

Kvalita života a možnosti jej ovplyvnenia je jednou z najdôležitejších a stále aktuálnych tém 

každej spoločnosti. Zvolená tematika síce nie je úplne nová, ale charakterizuje problematiku v 

Slovenskej republike v posledných rokoch a je plne využiteľná v praxi. Ako hlavný cieľ, tak 

aj čiastkové ciele práce sú jasné, aktuálne, s významom pre využitie v praxi.  

 

V teoretickej časti autor prehľadovo charakterizuje  aterosklerotickú etiopatogenézu 

kardiovaskulárnych ochorení s dôrazom na príčinný vzťah arteriálnej hypertenzie a faktorov 

zdravého životného štýlu s rizikom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení . V jednej kapitole 

sa autor venuje kvalite života a sexuálnej aktivite.  Osobitná pozornosť je venovaná erektilnej 

dysfunkcii, ktorá môže byť ako prejav ateroskleroticky podmienených zmien KV využitá ako 

semikvantitatívne merateľný parameter intenzity funkčného poškodenia kardiovaskulérneho 

systému a zároveň aj ako merateľný parameter kvality života osoby (muža) s 

kadiovaskulárnym postihnutím. 

 

Vlastný výskum bol vykonaný na súbore 200 pacientov vo veku od 40 do 80 rokov, ktorí boli 

dispenzarizovaní na kardiologickej ambulancii pre hypertenziu, rozdelených do dvoch skupín 

po 100 pacientov podľa prítomnosti eventuálnej neprítomnosti orgánových komplikácií. 

Výsledky boli interpretované v 34 tabuľkách. Diskusia je úplná, autor porovnával a 

analyzoval výsledky svojej práce s množstvom prác s podobnou problematikou. 

 

Nakoľko oponentúra prebiehala v odbore verejné zdravotníctvo dôraz sa kládol na zvyšovanie 

kvality života u pacientov dlhodobo liečených na arteriálnu hypertenziu. Oponenti  prácu 

opakovane hodnotili ako prínosnú pre odbor verejné zdravotníctvo. 

 

Záver: Habilitačná práca preukazuje dobrú úroveň znalosti problematiky a tým slúži ako 

podklad pre očakávanú vedecko-výskumnú činnosť v budúcnosti. Všetci oponenti vyjadrili 

spokojnosť s prácou a neboli vznesené žiadne výhrady voči obsahu a úrovni práce. V diskusii 

kandidát zodpovedal otázky oponentov aj členov komisie. 

 

D) Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 
 

Predseda habilitačnej komisie, ako aj obaja členovia habilitačnej komisie vo svojich 

písomných stanoviskách po preštudovaní habilitačného spisu jednoznačne skonštatovali 

plnenie kritérií habilitačného konania a to v plnom rozsahu, v niektorých bodoch kritérií aj ich 

prekročenie.  

Habilitačná komisia na svojom zasadnutí dňa 24.06.2020 znovu-preverila a následne potvrdila 

už skôr písomne doručené pozitívne stanoviská k plneniu kritérií habilitačného konania platné 

pre odbor verejné zdravotníctvo na FZaSP TU v Trnave. Zároveň konštatuje, že uchádzač  

MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA je uznávaným odborníkom v oblasti internej medicíny 
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a kardiológie aj so zameraním aktivít do oblasti verejného zdravotníctva. Má viacročnú  

pedagogickú činnosť na FZaSP TU, aktívne sa zúčastňuje národných a medzinárodných 

výskumných projektov s následnou publikačnou odozvou. Zároveň sa nevyhýba snahám o 

inováciu vzdelávania v oblasti svojho záujmu. Nakoniec, oblasti, ktorým sa uchádzač venuje 

v rámci doterajšej profesijnej kariéry úzko súvisia s riešením aktuálnych problémov zdravia 

verejnosti a je predpoklad,  že uchádzač bude prispievať k ich ďalšiemu  kultivovaniu. 

 

CI. 1 Kvalifikačné predpoklady 

Akademicky titul philosophiae doctor (PhD.) resp. vedecká hodnosť kandidát vied (CSc), 

alebo doktor vied (DrSc), Splnil  

(2) minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti v rozsahu minimálne 50% ustanoveného 

týždenného pracovného času od získania vysokoškolského vzdelania 3. stupňa na vysokej 

skole vo vednom odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné konanie alebo v príbuznom 

odbore, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a praktických 

cvičení alebo zodpovedajúcich foriem vyučovania, Splnil  

(3) školiteľstvo minimálne 15 diplomantov (Mgr.). Splnil  

 

CI. 2 

Publikačná činnosť' 

(1) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 1 kapitoly v monografii v rozsahu minimálne 1 

autorského hárku, Splnil 

(2) autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 1 vysokoškolského skripta resp. 

vysokoškolských učebných textov v rozsahu minimálne 3 autorské hárky Splnil  

(3) a) Minimálne 10 výstupov je evidovaných v databázach Web of Science, Scopus alebo 

Pubmed. SCOPUS: 10 Spĺňa 

b) minimálne 5 výstupov je evidovaných v databáze Current Contents (CC): Spĺňa 

c) minimálne v 10 výstupoch je uchádzač prvým autorom: SCOPUS: Spĺňa 

 

ČI. 3. Ohlasy na publikačnú činnosť: 

Uchádzač ma minimálne 20 citácii (bez auto citácii) v zahraničnej a domácej odbornej 

literatúre, z ktorých minimálne 10 je evidovaných v databázach Web of Science, Scopus, 

Ebsco, CiBaMed. WoS:  1652  SCOPUS: 16 Spĺňa 

 

CI. 4 Grantová činnosť 

Uchádzač je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 2 vedecko-výskumných resp. 

vedecko-pedagogických projektov (domáce a zahranične granty). 1x VEGA, 1x Medochemie, 

1x klinické skúšanie Splnil  

 

CI. 5 Prednášková činnosť 

(1) Uchádzač sa aktívne zúčastnil na minimálne 10 vedeckých podujatiach, z ktorých: 

a) Minimálne 5 vedeckých podujatí je v zahraničí, 21 Splnil  

b) minimálne 2 vedecké podujatia sú na pozvanie 13 Splnil  

 

Záver: Pedagogická, vedecká a publikačná činnosť spĺňa všetky kritériá stanovené v zákone 

o vysokých školách, ako aj formulované Vedeckou radou Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce TU.  
 

 

E) Odporúčanie alebo neodporúčanie 
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Habilitačná komisia na základe komplexného vyhodnotenia predloženého habilitačného spisu 

a jeho príloh, dospela k záveru, že uchádzač v plnom rozsahu spĺňa a v niektorých aspektoch i 

prekračuje požadované kritériá pre habilitáciu docentov v odbore verejné zdravotníctvo (v 

súlade s § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 Zákona o VŠ, ako aj v súlade s internými metodickými normami 

a pokynmi Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce).  

 

Habilitačná komisia ďalej konštatuje, že priebeh habilitačného konania, vrátane prednesenia 

verejnej habilitačnej prednášky a verejnej obhajoby habilitačnej práce, so zohľadnením 

oponentských posudkov na habilitačnú prácu uchádzača dovoľujú konštatovať, že kandidát 

spĺňa odborné, pedagogické a vedecké kritériá pre získanie vedecko-pedagogickej 

kvalifikácie docent. 

 

Habilitačná komisia potom na základe tajného hlasovania  

O D P O R Ú Č A 

Vedeckej rade Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

prijať dokumenty predložené uchádzačom a na základe preukázaných pedagogických, 

vedeckých a publikačných výsledkov udeliť MUDr. Jozefovi Beňačkovi, PhD, MBA titul 

„docent“ v odbore verejné zdravotníctvo. 

 
Výsledky tajného hlasovania habilitačnej komisie: 

Celkový počet/počet prítomných členov komisie: 3/3 

Celkový počet/počet prítomných oponentov: 3/3 

Celkový počet hlasujúcich: 6 

Hlasovali za: 6 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Nehlasovali: 0 

 

F) Dátum a podpisy predsedu a členov habilitačnej komisie 
 

Trnava dňa 24.06.2020 

 

Predseda HK: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.   prítomný 

 

 

Členovia HK: 

  

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.   prítomný 

 

prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS  prítomný 

 

 

Oponenti: 

  

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSC.   prítomný  

  

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.   prítomný 

 

doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.  prítomný 
 



 5 

Prílohy:  

prezenčná listina zo zasadania habilitačnej komisie 

hodnotiaca správa o habilitačnej prednáške 

výsledky tajného hlasovania (zapečatená hlasovacia obálka) 

čestné prehlásenie o morálnej bezúhonnosti – tvorí súčasť habilitačného spisu 


