
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                 

O p o n e n t s k ý   p o s u d o k  

 

na pedagogickú a vedeckovýskumnú spôsobilosť doc. MUDr. Viery Švihrovej, CSc. 

k inauguračnému konaniu.  

 

Pri vypracovaní oponentského posudku som vychádzala z podkladov uchádzačky 

o inauguračné konanie na Univerzite Komenského v Bratislave, Jeseniovej lekárskej fakulte 

v Martine v študijnom odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. 

Pedagogická činnosť 

Doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. má viac ako 15 ročné skúsenosti v pedagogickej praxi ako 

odborná asistentka a od roku 2011 pracuje vo funkcii docentky. 

Od roku 1995 do roku 2007 pôsobila ako externý učiteľ  pri výučbe Sociálneho lekárstva 

v študijnom programe Všeobecné lekárstvo a Základy klinických disciplín so zameraním na 

prevenciu v študijnom programe Verejné zdravotníctvo. Od roku 2007 mala vybrané 

prednášky, semináre a praktické cvičenia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo 5 

predmetov, v študijnom programe Zubné lekárstvo predmet  Verejné zdravotníctvo, 

v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy Mgr. štúdium externá forma bola 

zodpovedným pedagógom za výučbu pre predmet Zdravotná politika a poisťovníctvo kde 

viedla prednášky. Taktiež viedla prednášky  a bola zodpovedným pedagógom za výučbu pre 

povinne voliteľný predmet Financovanie zdravotníctva a zdravotnícke poisťovníctvo 

v študijnom programe Ošetrovateľstvo, Mgr. štúdium. V študijnom programe Verejné 

zdravotníctvo bakalárske štúdium je zodpovedným pedagógom za výučbu predmetov Základy 

prevencie, Základy zdravotnej politiky, Základy klinickej medicíny 1. a 2. a Výživa 

v prevencii ochorení kde vedie prednášky alebo praktické cvičenia. V predmetoch 
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Epidemiológia neinfekčných ochorení  a Populačné zdravie  a demografia vedie vybrané 

prednášky, semináre alebo praktické cvičenia. 

V študijnom programe Verejné zdravotníctvo Mgr. štúdium viedla a vedie  prednášky alebo 

praktické cvičenia v 12 predmetoch pričom v 7 predmetoch je ako pedagóg zodpovedný za 

výučbu. 

Vedecké a pedagogické skúsenosti získané počas vedeckej a pedagogickej činnosti uplatnila 

pri výchove 2 doktorandov v študijnom odbore 7.4.2 Verejné  zdravotníctvo. Bola školiteľkou 

14 diplomových prác v študijnom programe Verejné zdravotníctvo, v súčasnosti je 

školiteľkou 1 študenta. Aktívna je aj ako školiteľka diplomových prác v študijnom programe 

Všeobecné lekárstvo pričom 8 prác bolo obhájených , v súčasnosti je školiteľkou 4 študentov. 

Bola aj oponentkou práce k dizertačnej skúške , diplomových aj bakalárskych záverečných 

prác vo viacerých študijných programoch. 

Svoje skúsenosti uplatňuje aj v postgraduálnej výučbe v troch špecializačných študijných 

programoch pričom od roku 2012 je odborným garantom pre špecializačný odbor Revízne 

lekárstvo. Bola a je členkou skúšobných komisií pre štátne skúšky, obhajoby dizertačných 

prác doktorandského štúdia a špecializačných skúšok. Od mája 2012 je zástupkyňou vedúcej 

Ústavu verejného zdravotníctva pre pedagogickú činnosť. 

Vedeckovýskumná činnosť 

Vedecké zameranie doc. MUDr. Viery Švihrovej, CSc. je orientované do viacerých oblastí. 

Doktorandské štúdium ukončila v roku 1988 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce 

s problematikou metód prenatálnej diagnostiky a využitia ultrazvuku pri diagnostike 

vrodených vývojových chýb. V habilitačnej práci ktorú obhájila v roku 2011 sa venovala 

problematike incidencie  a prevencie vybraných ochorení z pohľadu verejného zdravotníctva. 

O vedeckovýskumnej aktivite doc. MUDr. Viery  Švihrovej, CSc. svedčí jej zdokladovaná 

publikačná a prednášková činnosť. 

Požadované scientometrické ukazovatele uchádzačka spĺňa. Je akceptovanou vedeckou 

pracovníčkou čo potvrdzuje 39 ohlasov v citačných indexoch ISI s SCOPUS a 32 citácií 

mimo SCI na jej vedecké publikácie. Za najlepšiu publikáciu roka získala v roku 2009 cenu 

Slovenskej lekárskej spoločnosti  v roku 2012 získala cenu Slovenskej urologickej spoločnosti 

za 1. miesto v súťaži o najlepšiu knižnú publikáciu a v roku 2014 za 3. miesto v súťaži 

o najlepšiu časopiseckú publikáciu. 

Doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. bola spoluriešiteľkou  2 výskumných úloh, 2 grantových 

projektov VEGA, koordinátorkou za Slovenskú republiku 7. rámcového projektu EÚ 

,,AURORA“ č. 2009 11 02. 



Ďalej bola spoluriešiteľkou výskumnej úlohy v rámci Operačného programu Výskum a vývoj 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ITMS kód projektu 26220120004). 

V súčasnosti je spoluriešiteľkou projektu APVV – 0096 – 12 – EPIBIOMAT. Doc. MUDr. 

Viera Švihrová, CSc. vytvára vedeckú školu a aktívne pôsobí pri výchove doktorandov. 1 

úspešne obhájil dizertačnú prácu, 1 je po dizertačnej skúške  a ďalší dvaja sú v príprave 

v študijnom odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. Aktívna bola aj ako školiteľka 12 

obhájených záverečných bakalárskych prác, školiteľka 15 diplomových prác z toho bolo 14 

prác obhájených. Vypracováva oponentské posudky na všetky typy záverečných prác.  

  

Záver 

 

Na základe posúdenia predloženého inauguračného spisu doc. MUDr. Viery Švihrovej, 

CSc. jej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, taktiež vytvárania vedeckej školy je 

možné konštatovať, že jej menovanie za profesorku v študijnom odbore 7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo je plne opodstatnené. Spĺňa predpísané požiadavky a podmienky Jeseniovej 

Lekárskej fakulty v Martine a vyhlášky MŠ SR pre menovanie profesorov preto odporúčam  

po ukončení inauguračného konania  jej vymenovanie za profesorku v študijnom odbore 7.4.2 

Verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

Košice, 8.11.2016     prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. 

                  oponent  

 

 


