
Zápis z prvého spoločného stretnutia Odborovej komisie a Programovej rady pre 
doktorandské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo 

 
Dátum stretnutia: 17. 1. 2022 11:00 – 12:00 
Miesto stretnutia: MS Teams 
 
Prítomní interní členovia: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.; prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA; 
prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.; doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH; doc. PhDr. 
Daniela Kállayová, PhD., MPH; RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., MPH; Mgr. Michaela Machajová, 
PhD., MPH 
Prítomní externí členovia: MUDr. Dagmar Kollárová, PhD.; MUDr. Ján Mašán, CSc.; Mgr. Iveta Rajničová 
Nagyová, PhD. 
Prítomní zástupcovia študentov: Mgr. Ľubica Bíliková, Mgr. Adriana Lutišanová 
Ospravedlnení: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 
Zapisovateľ: Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH 
(výpis účasti z TEAMS v prílohe) 
 
1. Predseda Odborovej komisie a Programovej rady pre doktorandské štúdium v študijnom programe 
Verejné zdravotníctvo, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., privítal všetkých prítomných na prvom 
spoločnom  stretnutí. Nasledovalo predstavenie jednotlivých členov Odborovej komisie a Programovej 
rady. 
 
2. Prof. Rusnák vyzval všetkých prítomných, aby sa vyjadrili k zaslaným dokumentom o doktorandskom 
štúdiu.  

1. Dr. Nagyová uviedla niekoľko pripomienok ohľadom hodnotenia doktoranda – hodnotenie 
publikácií školiteľom, hodnotenie účasti na stážach a zahraničných pobytoch a hodnotenie 
dizertačnej práce. V dokumente Opis štúdia je potrebné zmeniť jej funkciu z Executive 
Director na EUPHA President. 

2. Prof. Rusnáková súhlasila s pripomienkami ohľadom zahraničných pobytov. Podotkla, že je 
potrebné upraviť kredity v závislosti od dĺžky stáží. 

3. Pripomienky boli prediskutované a podľa dohody budú zakomponované do príslušných 
dokumentov. 

4. Ostatní prítomní členovia nemali ďalšie pripomienky. 
Úloha: sledovať vývoj v príprave akreditačného spisu a poskytovať zostavovateľom spätnú väzbu 
Zodpovední: členovia oboch rád 
Termín: priebežne 

 
3. Prof. Rusnák požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k problematike získania stanoviska od 
zamestnávateľov ohľadom spokojnosti s absolventmi KVZ FZaSP TU. 

1. Doc. Kállayová otvorila diskusiu o tom, či je nevyhnutné získať spätnú väzbu od 
zamestnávateľov, keďže sa jedná o akademické vzdelávanie. 

2. Dr. Nagyová uviedla, že takéto úsilie by posilnilo akreditačný spis. Avšak vyjadrila 
pochybnosti ohľadom ochoty zamestnávateľov poskytnúť spätnú väzbu. 

3. Dr. Kollárová (RÚVZ TT) navrhla, aby boli kontaktovaní riaditelia jednotlivých RÚVZ. 
4. Prof. Rusnáková, doc. Kačmariková a Dr. Mašán podporili tento návrh. 
5. Ostatní členovia Odborovej komisie a Programovej rady nemali ďalšie pripomienky.  



6. Mgr. Lutišanová pomôže prof. Rusnákovi s prípravou krátkeho dotazníka pre 
zamestnávateľov. 

Úloha: pripraviť anketu o spokojnosti zamestnávateľov s absolventami doktorandského štúdia 
Zodpovední: Rusnák, Lutišanová 
Termín: 14 dní 
 
 
4. Prof. Rusnák informoval prítomných členov Programovej rady, že Dekan FZaSP TU, prof. Slaný, 
odobril zoznam členov Programovej rady, ktorým budú menovacie dekréty zaslané poštou na ich 
pracovisko. 
 
5. Dodatočné komentáre a pripomienky k dokumentom je možné zasielať mailom na 
martin.rusnak@truni.sk najneskôr do 7 dní od doručenia tohto záznamu. 
 

 

Zapísal: Dominika Plančíková    Za správnosť: Martin Rusnák 

 
 


