
OPONENTSKÝ POSUDOK 

na  inauguračný materiál k inauguračnému konaniu 

 

Kandidát:                doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 
 

Pracovisko:              Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava  

Určenie:                   Inauguračné konanie na hodnosť profesora vo vednom  odbore  7.4.2.                        

                                 Verejné zdravotníctvo 

Oponent:                 prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Pracovisko:            Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  sv. 

Alžbety v Bratislave dňa 03.02.2020 som bola menovaná za oponenta  doc. RNDr. Gertrúde 

Mikolášovej, PhD. Kandidátka predložila všetky materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 

6/2005, aj materiály v súlade s kritériami VšZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. ukončila vysokoškolské  vzdelanie  v roku 1984 

na  Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava  v odbore analytická chémia (prom. Chemik),       

RNDr. - v odbore analytická chémia získala na Prírodovedeckej fakulta UK Bratislava v roku 

1987, PhD v roku 2011  na  VšZaSP sv. Alžbety v Bratislave a  titul docenta v odbore Verejné 

zdravotníctvo v roku 2017  na  VšZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

 

Pedagogická prax  

Menovaná má kontinuálnu pedagogickú činnosť v Odbore verejné zdravotníctvo na 

VšZaSP sv. Alžbety v Bratislave od 15.01.2011. Jej pedagogická činnosť spočíva vo výučbe  

predmetov zameraných na študijný odbor   verejné zdravotníctvo ako vednej disciplíny 

(Hygiena zdravotníckych  zariadení, Dezinfekcia a sterilizácia, Mikrobiológia a imunológia, 

Granting a výskum, VVČ, Epidemiológia, Informačné zdravotnícke systémy, Ekológia a 

základy životného prostredia). 

 Pedagogická činnosť u menovanej  je celkove 9 rokov. 

Publikačná činnosť 

Kandidátka je spoluautorkou 1 zahraničnej  monografie, 3 kapitol vo vysokoškolských 

učebniciach,  3 štúdií charakteru  vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch  vydaných v  

domácich  vydavateľstvách. 

Rozsah publikačnej činnosti predstavuje 131 prác, z toho  

 prvý autor v 23 publikáciách 

 výstupy kategórie A s impakt faktorom vyšším ako 0,5  uvedené vo WoS alebo  

Scopus: 37 (23 výstupov zahraničných  a 14 výstupov  domácich), z nich v 5 

prácach ako prvý autor 

 autor alebo spoluautor v 102 zahraničných publikáciách 



 

 

Na publikované práce má 80 citačných ohlasov, z toho 25 registrovaných v zahraničných 

databázach Web of  Science alebo SCOPUS. 

Prednášková činnosť 

Kandidátka má bohatú prednáškovú činnosť, na konferenciách, celkovo 64, z toho 53 

pozvaných podujatí, účasť na 10 zahraničných podujatiach, z toho  5 pozvaných prednášok 

v zahraničí. 

Vedecký výskum  

Vedecko-výskumná činnosť kandidátky je zameraná  na problematiku diagnostiky a liečby 

infekčných ochorení v krajinách tretieho sveta, kde pôsobila opakovane na projektoch v Etiópii. 

V súčasnosti má na starosti materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie      sociálno-

zdravotníckych projektov VŠZaSP sv.Alžbety v krajinách 3.sveta, ako aj  projektov spojených 

s utečeneckou krízou v Európe. 

Kandidátka je projektovým manažérom 2  vedecko-výskumných projektov podporovaných EU. 

Vedecké pôsobenie vykazuje aj pri vedení doktorandských prác:  

 úspešní  absolventi  po ukončení PhD: 2 

 súčasne školení doktorandi: 2    

Je členkou  komisie alebo oponentkou pre obhajoby doktorandských  dizertačných prác 

(PhD.), resp. členka alebo oponentka habilitačných komisií od r. 2017. 

Prínos pre vedu: 

Významná je jej výskumnej činnosť najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky tropických 

ochorení, predovšetkým so zameraním  sa  na rýchlu diagnostiku. Na základe  praktických  

skúseností získaných opakovaným pôsobením  na sociálno -zdravotníckom projekte v Etiópii   

sa venuje možnostiam zlepšenia  diagnostiky tropických ochorení v nízkopríjmových krajinách. 

Svojou osobnou zanietenosťou,  vedeckou vyspelosťou  je nesporným prínosom v ďalšom 

rozvoji  verejného zdravotníctva a  možnosti vyšetrovania tropických  chorôb v sťažených 

podmienkach rozvojových krajín. 

Na základe preštudovaných predložených materiálov vyjadrujem kladné stanovisko 

k splneniu stanovených kritérií a konštatujem, že kandidátka splnila všetky požadované 

kritériá na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, mnohé z nich výrazne 

prekročila. Verejnému zdravotníctvu sa venuje celú svoju profesijnú kariéru.  

Inauguračný materiál hodnotím vysoko pozitívne. 

Záverečné stanovisko 

Prehľad odbornej kvalifikácie, pedagogickej, vedeckej a spoločenskej aktivity jednoznačne 

dokladujú skutočnosť, že 



pracovné nasadenie, vedecké výsledky sú u menovanej zárukou úspešného pôsobenia 

v odbore Verejné zdravotníctvo a preto jej inauguráciu na Profesora v tomto odbore 

odporúčam. 

 

22.02.2020                                                                   prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

           Fakulta zdravotníctva  KU Ružomberok                

 

 

 

 


