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SPRAVA A NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

habilitačné konanie MUDr. Štefana Tótha, PhD., MPH, MHA 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

 

Meno uchádzača 

o habilitačné konanie:   MUDr. Štefan Tóth, PhD., MPH, MHA 

 

Pracovné zaradenie uch 

ádzača: odborný asistent na Klinike geriatrie a gerontológie UPJŠ LF 

a Nemocnice sv. Michala, a.s. so sídlom v Košiciach  

 

Odbor habilitačného 

a inauguračného konania:  Vnútorné choroby 

 

Predseda habilitačnej komisie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 

Členovia habilitačnej komisie: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD. 

doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD. 

 

Oponenti:    prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD. 

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD. 

doc. MUDr. Zbyněk Schrӧner, PhD. 

 

Žiadosť o habilitačné konanie podaná dňa:  10. mája 2022 

 

Habilitačná komisia schválená VR UPJŠ LF dňa: 24. mája 2022 

 

Habilitačná komisia vymenovaná dňa:  27. júna 2022 

 

Téma habilitačnej prednášky: Dosahujeme v liečbe dyslipidémií pri ateroskleróze maximum? 

 

Miesto, dátum a čas  

habilitačnej prednášky:  25.10.2022 o 8.00 hod. 

 

Miesto, dátum a čas zasadnutia 

habilitačnej komisie: Košice, poslucháreň č. 4, hybridné zasadnutie 

25.10.2022 o 8.45 hod 

 

Miesto zasadnutia habilitačnej komisie:  Košice, hybridné zasadnutie 

 

Predstavenie uchádzača 

 

MUDr. Štefan Tóth, PhD, MPH, MHA sa narodil v roku 1989 v Bratislave. Lekársku fakultu UPJŠ 

v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo, ktorú ukončil ako doktor medicíny v roku 2014 

s vyznamenaním. Doktorandské štúdium takisto na UPJŠ LF v Košiciach ukončil v roku 2016. 

Špecializačnú skúšku v odbore kardiológia vykonal v roku 2021 na UPJŠ LF v Košiciach. Titul MBA 

(Master of Business Administration) získal v roku 2016 vo Varšave. Na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave získal tituly MHA (2017) a MPH (2019). Počas svojej 
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kariéry absolvoval viaceré zahraničné stáže napr. v IKEMe v Prahe, v Univerzitnej nemocnici 

v Düsseldorfe, v izraelskom Tel Avive, ale aj v o Výskumnom kardiologickom centre v Utrechte. 

MUDr. Štefan Tóth, PhD, MPH, MHA pracuje ako vysokoškolský odborný asistent na Klinike 

geriatrie a gerontológie UPJŠ LF a UN Sv. Michala v Košiciach.  

 

MUDr. Štefan Tóth, PhD. je členom výboru Slovenskej asociácie aterosklerózy, členom Slovenskej 

kardiologickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti.  

 

Spolupodieľal sa na organizácii vedeckých medzinárodných podujatí pod záštitou Int. College of 

Cardiology.  

 

 

Preskúmanie splnenia kritérií habilitačného konania 

 

Habilitačná komisia dňa 22.07.2022 preskúmala splnenie kritérií habilitačného konania MUDr. 

Štefana Tótha, PhD., MPH, MHA a vypracovala podľa Časti V, Čl. 20, ods. 1 Rozhodnutia rektora 

UPJŠ č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov profesor a docent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach stanovisko 

k splneniu požadovaných kritérií. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača 

 

MUDr. Štefan Tóth, PhD., MPH, MBA preukázal veľmi dobrý prehľad v prednášanej problematike. 

Na prednášku boli pozitívne ohlasy zo strany diskutujúcich. Na vznesené otázky v rámci diskusie  

habilitant odpovedal pohotovo, vecne a fundovane, čo potvrdzuje jeho veľmi dobrý prehľad v danej 

problematike. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača, 

(vrátane spätnej väzby od študentov na jeho pedagogickú činnosť), dodržiavania etických 

štandardov v oblasti integrity výskumu 

 

MUDr. Štefan Tóth, PhD., MPH, MHA vykázal kontinuálnu pedagogickú činnosť na UPJŠ LF ku 

dňu podania žiadosti rozsah 5 rokov a 4 mesiace kontaktnej výučby v rámci plnenia svojho 100% 

pracovného úväzku na UPJŠ LF  v slovenskom a anglickom jazyku. Je autorom a spoluautorom 

vysokoškolskej učebnice v rozsahu 8,633 autorského hárka. Jeho pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako celok – 1.  

Habilitant je pozitívne hodnotený študentmi, čo potvrdzujú aj pravidelné študentské evaluácie. 

 

Habilitačná komisia preskúmala plnenie kritérií vzťahujúce sa na ukazovatele tvorivej činnosti 

MUDr. Štefana Tótha, PhD., MPH, MHA  v podobe vedeckých prác v počte, štruktúre, rozsahu, 

intenzite a miere autorského vkladu a tiež preukázanie uznania za vedeckú osobnosť v odborných 

kruhoch prostredníctvom ohlasov na publikované vedecké práce v požadovanom počte a štruktúre.  

Prehľad plnenia: 

Požadované: 20 pôvodných vedeckých prác, z ktorých 6 je v časopisoch s prideleným IF (20/6) 

Plnenie uchádzačom: 34/12 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch -  12 

Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – 1 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – 3 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – 8 
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Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 

– 7 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus – 

1 

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch – 2  

Miera autorského vkladu:  

Požadované: 10x prvý/korešpondujúci autor, 3 s IF (10/3) 

Plnenie uchádzačom:  19/8 

Počet ohlasov na vedecké práce:  

Ohlasy uvedené v citačných databázach WOS alebo Scopus:  

Požadované: 25  

Plnenie uchádzačom:  89 

Kvalitatívny ukazovateľ výstupov tvorivej činnosti:  

Úhrný Impact Factor:   

Požadované: 4,5  

Plnenie uchádzačom: 10,688 

 

Je hlavným riešiteľom, spoluriešiteľom, resp. zástupcom hlavného riešiteľa viacerých grantov:  

Projekt PP-COVID 2020, VEGA 1/0780/19, APVV APVV-17-0550, VVGS 2017-683. 

Všetky relevantné výskumy uchádzača prešli príslušnými etickými komisiami a recenznými 

konaniami. 

 

 

Tajné hlasovanie k vypracovaniu návrhu habilitačnej komisie 

 

Habilitačná komisia v súlade s Časťou V., Čl. 20, ods. 3) Rozhodnutia rektora č. 1/2021 zhodnotila, 

priebeh habilitačnej prednášky, habilitačného konania a plnenie kritérií pre habilitačné konanie 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania a vypracovala odporúčanie udeliť MUDr. 

Štefanovi Tóthovi, PhD., MPH, MHA titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania vnútorné choroby. 

 

Nasledovalo online hlasovanie o predloženom návrhu prostredníctvom aplikácie ADoodle: 

Výsledok hlasovania habilitačnej komisie: 
Počet členov habilitačnej komisie a oponentov: 6 

Počet hlasujúcich:    6 

Hlasovali za:    6 

Hlasovali proti:    0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovalo:     0 

 

 

Predseda habilitačnej komisie prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. oznámil členom habilitačnej komisie 

a oponentom výsledok hlasovania a habilitačná komisia prijala: 

 

u z n e s e n i e  
 

Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Štefana Tótha, PhD., MPH, MHA, 

jeho dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti, 

ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na 
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tému „Dosahujeme v liečbe dyslipidémií pri ateroskleróze maximum?“ konštatuje, že ide o 

významného odborníka, vysoko erudovaného po stránke teoretickej aj klinickej, ktorý spĺňa 

podmienky na habilitáciu podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, 

Lekárskej fakulte v Košiciach.. 

 

Záver habilitačnej komisie  

 

Habilitačná komisia po preštudovaní habilitačného spisu a zhodnotení habilitačnej prednášky na tému 

„Dosahujeme v liečbe dyslipidémií pri ateroskleróze maximum ?“ konštatuje, že MUDr. Štefan Tóth, 

PhD., MPH, MHA vo všetkých kritériách vysoko prekračuje požiadavky na získanie titulu docent 

v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby na UPJŠ LF v Košiciach. 

Habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade UPJŠ LF v Košiciach udeliť MUDr. Štefanovi Tóthovi, 

PhD., MPH, MHA titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

 

V Košiciach dňa 25. októbra 2022 

 

HABILITAČNÁ KOMISIA: 

 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda 

II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice  .................................................. 

 

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH 

Kardiocentrum, FNsP v Prešove     ................................................. 

 

doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.     MS TEAMS 

I.interná klinika LF UK a UNB     .................................................. 

 

 

OPONENTI: 

 

prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD. 

III. interní klinika – klinika endokrinologie     MS TEAMS 

a metabolismu 1. LF UK, Praha                                                       .................................................. 

 

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.      MS TEAMS 

I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava    .................................................. 

 

doc. MUDr. Zbyněk Schrӧner, PhD. 

Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VšOÚG  

sv. Lukáša v Košiciach , n.o., Košice    .................................................. 


