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Oponentský posudok 
 

Odbor: 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 
 

 

 

Meno kandidáta: doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Oponent: prof.MUDr. Anna Líšková, PhD. 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  

sv. Alžbety v Bratislave dňa 15.4.2014  som bola menovaná za oponenta doc. MUDr. Anny 

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

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

Na základe preštudovaných predložených materiálov vyjadrujem kladné stanovisko 

k splneniu stanovených kritérií a konštatujem, že kandidátka požadované kritériá na 

inauguráciu na  profesora v odbore verejné zdravotníctvo spĺňa. 

Doc.MUDr. Anna Lesňáková, PhD. v rámci pedagogickej činnosti pôsobila od roku 

2002 do roku 2005 ako odborný asistent PF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 

2005 doteraz ako odborný asistent na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, od roku 2009 je docentkou. V roku 2013 bola vymenovaná za dekanku 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2009 vyučuje aj na 

VŠZSP sv. Alžbety. 

Doc.MUDr. Anna Lesňáková, PhD. Má bohatú publikačnú činnosť. Je autorou v 4 

monografiách vydaných na Slovensku a spoluautorkou  1 zahraničnej monografie. Napísala 3 

skriptá a vysokoškolskú učebnicu. Spolu publikovala 99 pôvodných prác, z toho 36 

zahraničných. Má 109 citácií, v databázach SCI 14. Takmer 2/3 citácií sú zahraničné (62). 

Kandidátka má aktívna účasť na 53 vedeckých konferenciách, z toho 15 v zahraničí, 

vypracovala 8 posudkov na dizertačné práce, posudky k habilitačnému konaniu, 2 oponentúry 

na  grantové úlohy.  Je riešiteľkou 3 medzinárodných, 1 KEGA projektu, projektu EÚ. 

Doc.MUDr. Anna Lesňáková, PhD. Je členkou viacerých vedeckých rád, odborných 

spoločností, členka troch redakčných rád domácich odborných časopisov.  

 

ZÁVER A ZHODNOTENIE INAUGURAČNÉHO SPISU 

Na základe predložených dokumentov uchádzačky hodnotím kandidátku kladne.  Doc.  

MUDr. Anna Lesňáková, PhD. patrí v významným aktívnym infektológom, čo potvrdila vo 

svojej pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Jej aktivity obohacujú úroveň 

poznania vo verejnom zdravotníctve. Je uznávanou odborníčkou v odborných kruhoch.  
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Doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. spĺňa všetky kritériá potrebné  na vymenovanie 

za profesora vo vednom odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo. Odporúčam inauguračnej komisii 

udeliť doc. MUDr. Anne Lesňákovej, PhD. pedagogickú hodnosť  profesor vo vednom 

odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo. 

 

 

V Bratislave, dňa 9.marca 2015                                      prof. MUDr. Anna Líšková, PhD., v. r. 

 

 

 


