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Spolu 185 výstupov publikačnej činnosti, z toho
2 monografie, kapitoly v monografiách (AAA, ABC)
5 kapitoly vo VŠ učebniciach (ACC, ACD)
86 vedeckých a odborných práce in extenzo v recenzovaných vedeckých alebo odborných
časopisoch a zborníkoch (ADC + ADE + AFC + ADD + ADF + AFD), ( z toho: prvý
autor – 49)
■ Zahraničné – 61 (Z toho prvý autor – 38);
■ Domáce – 25 (Z toho prvý autor – 11).
92 abstrakty z konferencii (AFG, AFH)
 AAA Vedecké a umelecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: (1)
AAA1 (6AH) [100%];
 ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: (1)
ABC 1 (2AH); [50%].
 ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahranič. vydavateľstvách: (2)
ACC 1 (3AH) [15%]; ACC 2 (3AH) [15%].
 ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách : (3)
ACD 1 (2AH) [33%); ACD 2 (1AH) [25%]; ACD 3 (3AH) [100%].
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Spolu citácií : 251 Citácií v Scopus, v WOS, z toho:
Index h-Hirsch = 8 (v Scopus) Total Impact Factor = 16,679;
9 prác v zahraničných časopisoch s IF ≥ 0,50; (v WOS, Scopus).
Školiteľ 1 ukončeného doktoranda: odbor: Verejné zdravotníctvo, Mgr. Dawid Filip, PhD.
(2018) Wydział Medyczny (Lekárska Fakulta) UR Rzeszów, Poľsko;
Školiteľ – špecialista1 ukončeného doktoranda: odbor ošetrovateľstvo: Mgr. Dana Dolanova,
Ph.D. (2013) FZ Katolícka univerzita Ružomberok.
Zmeny vybraných imunologických, hematologických a proteinologických parametrov v
periférnej krvi ako biomarkerov na monitorovanie toxicity hlavných xenobiotík počas
chronickej expozície u zamestnancov na pracoviskách
(Changes of the selected immunological, haematological and proteinological parameters in
peripheral blood as biomarkers for monitoring toxicity of main xenobiotics during chronic
exposure in occupational condition )
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