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NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 
Vo veci inauguračného konania 

na vymenovanie za profesora v odbore inauguračného konania verejné zdravotníctvo uchádzača  

doc. PhDr. Mareka MAJDANA MSc., PhD. 

interný docent na Katedre verejného zdravotníctva, FZaSP 

 prorektor pre rozvoj Trnavskej univerzity v Trnave  
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:  

doc. MUDr. Dagmar Horáková, PhD. 

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.  

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.    

 

Oponenti:  

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová-Brázdová, DrSc.  

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. 

 

B) Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky 

 
Doc. PhDr. Marek MAJDAN, MSc., PhD. predniesol verejnú inauguračnú prednášku 

25.11.2020 o 13,00 hodine na FZaSP TU v Trnave na tému: Ako zdravý je svet – globálny výskyt 

a dopady ochorení merané metódami modernej epidemiológie. 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 medzinárodne 

rozpoznanej a uznávanej metodiky, ktorá v ostatných rokoch významne prispela k poznaniu 

záťaže obyvateľstva vo svete s aplikáciami do domácej situácie. 

Dominantná časť prednášky bola venovaná globálnemu prehľadu výskytu ochorení, ich 

dopadom a príčinám. 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 

inauguračná prednáška na tému: Ako zdravý je svet – globálny výskyt a dopady ochorení merané 

metódami modernej epidemiológie potvrdzuje schopnosti a skúsenosti uchádzača poskytnúť 

kvalitnú pedagogickú činnosť založenú na dobrej úrovni vedecko-výskumných zručností.   

 

C) Preskúmanie splnenia kritérií na inauguráciu profesorov 
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Predseda inauguračnej komisie, ako aj ďalší traja členovia tejto komisie vo svojich písomných 

stanoviskách po preštudovaní inauguračného spisu jednoznačne skonštatovali plnenie kritérií 

vymenovacieho konania a to v plnom rozsahu, vo väčšine bodov kritérií ich prekročenie.  

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 25.11.2020 znovu-preverila a následne 

potvrdila už skôr písomne doručené pozitívne stanoviská k plneniu kritérií inauguračného 

konania platné pre odbor verejné zdravotníctvo na FZaSP TU v Trnave. 

 
 Kritérium 

profesor 

Plnenie 

Pedagogická prax na VŠ Celkovo: 10 Po 

získaní doc.: 5 

15 rokov celkovo (2005/2006) 5 

rokov docent (docent od roku 2015) 

Splnil 

Monografie 1 /3AH/ 4 Splnil a prekročil 

Autorstvo alebo spoluautorstvo vysokoškolských 

skrípt resp. vysokoškolských učebných textov   

2 (6 AH) 2 Splnil 

Autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných 

vedeckých publikácií in extenso 

40 138 Splnil a prekročil 

evidovaných v databázach WoS, Scopus alebo 

Pubmed 

10 123 (vrátane IF) Splnil a prekročil 

ako prvý autor 20 25 Splnil a prekročil 

Z toho - vo výstupe kategórie A 5 90 Splnil a prekročil 

Citácie a ohlasy v zahraničnej a domácej odbornej 

literatúre 

40 611 Splnil a prekročil 

Citácie evidovaných v databázach WoS, Scopus, 

Ebsco, CiBaMed 

20 Spolu 26,108 citácií podľa WoS bez 

autocitácií Splnil a prekročil 

Riešiteľ alebo spoluriešiteľ domácich a 

zahraničných grantov 

3 28 Splnil a prekročil 

ako hlavný́ riešiteľ 1 7 Splnil a prekročil 

Vedecká škola: - vyškolenie úspešne ukončeného 

doktoranda (PhD.) 

1 7 Splnil a prekročil 

Školenie doktoranda po dizertačnej skúške 1 8 Splnil a prekročil 

 

Záver: Komisia jednomyseľne súhlasila, že kandidát splnil a vo viacerých prípadoch 

významne prekročil požadované minimálne kritériá. 

 

D) Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej činnosti 

a publikačnej činnosti uchádzača 
 

Pedagogická činnosť hodnoteného je zameraná na široké spektrum epidemiológie a jej 

špeciálnych oblastí. Kvalite tejto práce významne prispeli aj skúsenosti, ktoré získal na jednej 

z najlepších škôl verejného zdravotníctva a epidemiológie London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (University of London), kde v roku 2018 obhájil titul Master of Sciences 

(MSc.). Je jedným z mála odborníkov na Slovensku, ktorým sa to podarilo. Prednášková 

činnosť pre študentov verejného zdravotníctva je zameraná na epidemiológiu s dôrazom na 

kvantitatívne metódy spoznávania záťaže obyvateľstva najmä neinfekčných ochorení a úrazov 

mozgu. Vo svojej výskumnej práci sa zaoberá tiež vplyvom rizík životného prostredia na 

poruchy zdravia. Poznatky získané z rozsiahlej výskumnej činnosti vykonávanej v súčinnosti 

s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami, odovzdáva študentom Trnavskej 

univerzity prostredníctvom prednášok a učebných textov. Je autorom alebo spoluautorom 

dvoch kapitol v monografii o úrazoch mozgu európskeho významu a spoluautorom niekoľkých 

kapitol v monografii na tému základov epidemiológie, ktorá bola pripravená konzorciom 

domácich a zahraničných spoluautorov. Rovnako prispel ako spoluautor monografie na tému 

štatistických metód vo verejnom zdravotníctve. Zároveň pomáha študentov v používaní 

štatistických balíkov R prostredníctvom učebných materiálov dostupných na internete TU. 



 3 

Viedol a vedie bakalárske a magisterské práce našich študentov a hodnotí ich prácu ako člen 

skúšobných komisií. Rovnako to platí aj o rigoróznych pokračovaniach. Osobitne je potrebné 

vyzdvihnúť školenie domácich aj zahraničných študentov doktorandského štúdia v odbore 

verejného zdravotníctva. 

 

Vedecká činnosť. V tejto oblasti kandidát vysoko prekračuje požadované kritériá. Vedecký 

a výskumný záujem je konzistentný s pedagogickou činnosťou. Jeho práce sú často citované 

a  Hirshov index autora je 37, hodnota, ktorá významne prekračuje úroveň bežnú na Slovensku 

v tomto odbore. Určite k tomu prispieva aj vysoká účinnosť pri získavaní domácich 

a zahraničných grantov. Je a bol riešiteľom 4 výskumných grantov z EU programu FP7 

a Horizont 2020. Zároveň riešil a rieši viaceré projekty APVV. Zapája sa aj do medzinárodnej 

kooperácie podporovanej programami ERAZMUS a COST. Je členom viacerých redakčných 

rád odborných časopisov a tiež vedeckých rád inštitúcií. 

 

Spoločensky prospešná činnosť v domácom prostredí je sústredená na rozvoj alma mater vo 

funkcii prorektora. Zároveň pôsobí vo funkcii člena Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva 

SR. V ostatnom období pracuje ako expert pre WHO na riešení otázok dopadov COVID-19 na 

udržanie služieb zdravotníctva v krajinách Európy. Po sformovaní skupiny sa stal jej členom. 

Okrem toho je expertom v zoskupení Global Burden of Diseases pre Slovensko a v rámci nej 

aktívne spolupracuje na rozširovaní a zavadzaní moderných epidemiologických metód a pri 

meraní záťaže chorôb v populácii. Skoncipoval základy a založil Inštitút pre Globálne Zdravie 

a Epidemiológiu, ktorého cieľom je posilňovať vedecko výskumnú činnosť na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce TU s dôrazom na populačnú epidemiológiu celého spektra 

ochorení a na globálne zdravie. 
   

E) Čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti 
 

Kandidát doručil čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti. 

 

E) Odporúčanie alebo neodporúčanie 

Inauguračná komisia na základe komplexného vyhodnotenia predloženého inauguračného 

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

aspektoch i prekračuje požadované kritériá pre vymenovanie za profesora v odbore 

inauguračného konania 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).  

 

Komisia ďalej konštatuje, že priebeh inauguračného konania, vrátane prednesenia verejnej 

inauguračnej prednášky so zohľadnením oponentských posudkov na predložené dokumenty 

uchádzača dovoľujú konštatovať, že kandidát spĺňa odborné, pedagogické a vedecké kritériá 

pre vymenovanie za profesora v odbore inauguračného konania verejné zdravotníctvo. 

 

Inauguračná komisia 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 vymenovať za profesora v odbore inauguračného 

konania verejné zdravotníctvo. 

 
Výsledky tajného hlasovania inauguračnej komisie: 
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Celkový počet/počet prítomných členov komisie: 4/4 z toho 2 prezenčne a 2 dištančne 

Celkový počet/počet prítomných oponentov: 3/3 z toho 1 prezenčne a 2 dištančne 

Celkový počet hlasujúcich: 7 (z toho 3 prezenčne a 4 dištančne) 

Hlasovali za: 7 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Nehlasovali: 0 

 

F) Dátum a podpisy predsedu a členov inauguračnej komisie 
 

Trnava dňa 25.11.2020 

 

Predseda HK: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.  .................................prítomný prezenčne.................... 

 

Členovia HK:  

doc. MUDr. Dagmar Horáková, PhD.  .................................prítomná dištančne.....................

   

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.   .................................prítomný prezenčne.................... 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.   .................................prítomný dištančne..................... 

 

Oponenti:  

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová-Brázdová, DrSc 

.................................prítomná dištančne.....................

   

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.   .................................prítomný dištančne..................... 

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.  .................................prítomný prezenčne.................... 
 

 

 

 

 

Prílohy:  

prezenčná listina zo zasadania inauguračnej komisie 

výsledky tajného hlasovania (zapečatená hlasovacia obálka) 

čestné prehlásenie o morálnej bezúhonnosti – tvorí súčasť inauguračného spisu 


