
NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 

 

Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová rod. Sáková, PhD.  

za profesora v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI: 

 

Meno a priezvisko, tituly:  Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová rod. Sáková, PhD. 

Rok a miesto narodenia:  1960, Komárno 

  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

 2017 doc. - docent v odbore verejné zdravotníctvo, Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

 2011 PhD. - philosophie doctor, v odbore verejné zdravotníctvo, Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

 1987 RNDr. - v odbore analytická chémia Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

 1984 prom. Chemik - v odbore analytická chémia, Prírodovedecká fakulta UK 

Bratislava 

 

Priebeh pedagogickej činnosti: 

(pracovisko/predmety) 

 2011 - trvá: v odbore verejné zdravotníctvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

Predmety: Biochémia, Chémia, Analytická chémia, Hygiena zdravotníckych zariadení, 

Dezinfekcia a sterilizácia, Mikrobiológia a imunológia, Granting a výskum, VVČ, 

Epidemiológia, Informačné zdravotnícke systémy, Seminár záverečnej práce, 

Praktická výučba, Ekológia a základy životného prostredia 

 

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA: 

 

Téma inauguračnej prednášky:  

Tuberkulóza – aktuálny globálny problém verejného zdravotníctva. 

Dátum zverejnenia prednášky: 28.11.2020 

Dátum a miesto jej konania: 15.12.2020, VŠZSP sv. Alžbety, Nám. 1.mája č. 1 v Bratislave, online 

priestor WEBEX    

 

C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

 

Predseda komisie:   

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:   

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (ÚVZ SR, Bratislava) 

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor, (UR Rzeszów, Poľsko) 



 

 

Oponenti:              

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE (The University of Scranton, USA)  

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (Slovenská zdravot. univerzita, Banská Bystrica) - náhradník 
 

D.  STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 preskúmala inauguračný spis Doc. 

RNDr. Gertrúdy Mikolášovej rod. Sákovej, PhD. a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej 

inauguračnej prednášky.  

 

Pedagogická činnosť  

Pedagogická prax menovanej je rozsiahla, ako vysokoškolský učiteľ pôsobí od roku 2011 v 

odbore verejné zdravotníctvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava. 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. 

 

Vedecká škola 

Docentúra v odbore verejné zdravotníctvo bola získaná v roku 2017, Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. PhD. - philosophie doctor, v odbore 

verejné zdravotníctvo v roku 2001 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Bratislava. Titul RNDr. - v odbore analytická chémia Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

v roku 1987 a 1984 prom. Chemik - v odbore analytická chémia, Prírodovedecká fakulta UK 

Bratislava. Súčasný počet školených doktorandov: (2) MUDr. Simona Mrázová, PaedDr. , 

Mgr. Monika Knošková MBA, MSc. a počet ukončených absolventov doktorandského štúdia: 

(2) MUDr. Mária Komlósi, PhD., MUDr. Katarína Procházková.    

 

Vedecký výskum/Publikačná činnosť  

Vedecká aktivita kandidáta na inauguráciu splňuje požadované pemzum. Kandidátka je 

autorom/spoluautorom 1 zahraničnej monografie, 3 kapitol v zahraničných vedeckých 

monografiách a 3 domácich ABB výstupov charakteru vedeckej monografie v časopisoch 

a zborníkoch. Rozsah publikačnej činnosti predstavuje spolu 136 publikácií, z toho prvý autor 

v 24 publikáciách, 41 výstupov v časopisoch  indexovaných vo WoS alebo Scopus, (23 

výstupov zahraničných  a 18 výstupov  domácich), z nich v 6 prácach ako prvý autor. Autor 

alebo spoluautor v 104 zahraničných publikáciách. Celkový počet citácií: 70, z toho: 20 

registrovaných v zahraničných databázach Web of Science alebo SCOPUS.  

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.  

 

E. Hodnotenie inauguračnej prednášky  

 



Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová rod. Sáková, PhD. dňa 15.12.2020  na Vedeckej rade 

VŠZaSP sv. Alžbety predniesla inauguračnú prednášku s názvom: Tuberkulóza – aktuálny 

globálny problém verejného zdravotníctva. Prednáška sa uskutočnila v súlade s §4 ods.9 

Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z., v znení neskorších zmien, o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Cieľom 

prednášky bolo poukázať na dôležité verejno-zdravotnícke aspekty multirezistentnej TBC. V 

roku 2017 bolo celosvetovo odhadovaných 10 miliónov prípadov TBC. Na TBC zomrelo  1,6 

milióna ľudí, čo predstavuje viac úmrtí ako na akékoľvek iné infekčné ochorenie. V mnohých 

častiach sveta sú ďalšou hrozbou formy tuberkulózy rezistentné na liečbu. Predpokladá sa, že 

v roku 2016 sa až u 490000 osôb vyvinuli multirezistentné formy tuberkulózy a 190000 

infikovaných multirezistentnými formami tuberkulózy zomrelo. TBC a multirezistentná 

tuberkulóza predstavujú v globalizovanom svete hrozbu, ktorá nepozná hranice. Je 

alarmujúce, že iba jeden zo štyroch prípadov multirezistentnej tuberkulózy je diagnostikovaný 

a jeden z piatich dostane adekvátnu liečbu. Antimikrobiálna rezistencia predstavuje vážnu 

hrozbu pre globálnu, regionálnu a národnú bezpečnosť. Tuberkulózu možno liečiť a taktiež jej 

predchádzať. Svet bez tuberkulózy je možný do roku 2045. V čase zvyšujúcej sa migrácie 

obyvateľstva nebude však TBC natrvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ sa 

neeliminuje v celosvetovom meradle. Táto vzájomná závislosť si vyžaduje spoluprácu, 

finančné zdroje, posilnenie prevencie, nové spôsoby diagnostiky a liečby tuberkulózy vo 

všetkých krajinách.  

 

F.   Záver 

 

Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová rod. Sáková, PhD.  svojou pedagogickou 

a vedeckovýskumnou prácou prispieva k rozvoju odboru Verejné zdravotníctvo. Menovaná 

spĺňa kritériá požadované pre inauguráciu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety. Na základe uvedených skutočností komisia odporúča  Vedeckej rade VŠZSP sv. 

Alžbety udeliť Doc. RNDr. Gertrúde Mikolášovej rod. Sákovej, PhD.  titul profesor 

v odbore Verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

     V Bratislave, dňa 15. decembra 2020 

 

 

Predseda komisie:   

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:   

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (ÚVZ SR, Bratislava) 

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor, (UR Rzeszów, Poľsko) 

 



Tajné hlasovanie ONLINE  

Predseda komisie:   

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:   

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (ÚVZ SR, Bratislava) 

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor, (UR Rzeszów, Poľsko) 

 

 


