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SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu 

MUDr. Martiny Zavackej, PhD., MPH, odbornej asistentky Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ 

v Košiciach, LF a VÚSCH, a.s., v odbore habilitačného a inauguračného konania 

chirurgia 

 

 

 MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH sa narodila v roku 1980, Lekársku fakultu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  ukončila v roku 2004. V roku 2010 absolvovala 

špecializačnú skúšku z chirurgie, v roku 2015 špecializačnú skúšku z cievnej chirurgie. 

Diplom špecializácie Odborník na riadenie vo Verejnom zdravotníctve Master of Public 

Health (MPH) získala v roku 2018. V roku 2008 získala PhD. titul ako interný ašpirant na 

tému: Patofyziológia ischemicko-reperfúzneho syndrómu pred a po periférnej rekonštrukcii pre 

kritickú ischémiu dolnej končatiny.   

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH sa venuje pedagogickej činnosti od roku 

2013 - doteraz ako odborná asistentka, s rôznymi úväzkami, t. j. doteraz sa jej započíta takmer 

5 rokov pedagogickej činnosti. Na Lekárskej fakulte UPJŠ vyučuje predmet Chirurgia roč. 1., 

2., 4. a 6. slovenských a zahraničných študentov. Bola školiteľkou a oponentkou viacerých 

diplomových prác domácich a zahraničných študentov.  

 

 MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH je autorkou vedeckej monografie 

Komplikácie tepnožilového spojenia - v rozsahu 1,10 AH, spoluautorka vysokoškolskej 

učebnice v rozsahu 4,5 AH. Tohto roku jej bola vydaná aj ďalšia vysokoškolská učebnica na 

tému Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga, kde je taktiež 

spoluautorka v rozsahu 2,31 AH.  
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HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

 Je autorkou a spoluautorkou 31 vedeckých prác, ako prvá autorka je uvedená 

v 20 článkoch, v zahraničných karentovaných časopisoch má dve práce,  4 práce sú 

z kategórie A (v 3 je prvým alebo korešpondujúcim autorom). Vedecké práce boli citované 

33-krát, z toho 17-krát v citačných databázach WOS, SCOPUS. Tohto roku v marci 2020 jej  

bola publikovaná ďalšia vedecká práca v zahraničnom karentovanom časopise (International 

Angiology), kde bola prvou autorkou na tému: Vascular access as a survival factor for the 

hemodialysis population: a retrospective study. 

 Bola spoluriešiteľkou 2 grantových úloh VEGA. Doteraz sa zúčastnila viacerých 

študijných pobytov. 

 MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH k habilitačnému konaniu predložila prácu na tému: 

“Vplyv zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na prežívanie pacientov počas liečby 

nahradzujúcej funkcie obličiek“. 

 

Prácu pozitívne hodnotili oponenti: 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA – Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, 

s.r.o., v Bratislave  

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UN v Martine 

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., Fakultná nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 43, Žilina, 

ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 Po zhodnotení pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe 

pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: 

„Komplexné postupy v starostlivosti o cievne prístupy u dialyzovaných pacientov“, 

habilitačná komisia konštatuje, že MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH spĺňa podmienky na 

habilitáciu podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií 

platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 
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Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty udeliť vedecko-pedagogický titul docent MUDr. Martine 

Zavackej, PhD., MPH v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia.  

 

 

Podpisy členov habilitačnej komisie: 

 

Predseda: 

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, 

I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. P. v Košiciach  

 

Členovia:  

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.,  

II. chirurgická klinika LF UK v Bratislave                       

 

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.,  

II. chirurgická klinika SZU Bratislava                             

 

 

V Košiciach, 6. októbra 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


