
 

Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine  

na vymenovanie doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD. za profesora  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo 

 

Inauguračná komisia pre inauguračné konanie doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD. pracovala v 

zložení: 

 

Predseda: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

  vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK, Martin  

 

Členovia: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

Ústav hygieny a epidemiológie 1. LF a VFN, Praha 

 

prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. 

  Ústav epidemiológie LF UPJŠ, Košice 

 

  prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 

vedúca Katedry epidemiológie FVZ SZU, Bratislava 

 

Oponenti:  prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH 

  Ústav hygieny LF UK, Bratislava 

 

  prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.  

  Centrum vedy a výskumu FZV UP, Olomouc 

 

  prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

  primárka Oddelenia klinickej mikrobiológie FN, Nitra 

 

Na základe predloženého materiálu a osobného poznania pedagogických a vedecko-

výskumných kvalít uchádzača oponenti odporučili vymenovanie doc. MUDr. Tibora Bašku, 

PhD. za profesora v  odbore verejné zdravotníctvo. 

 

Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky: 

Dňa 10.10.2019 o 10:00 hod. odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD., 

na tému: „Rizikové faktory životného štýlu adolescentov ako determinant populačného 

zdravia“ pred VR JLF UK, pred členmi inauguračnej komisie, oponentmi a posudzovateľmi 

inauguračnej prednášky.  

 

Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli (členovia VR JLF UK): 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 



 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

 

Posudzovatelia vypracovali hodnotenie inauguračnej prednášky, ktoré tvorí prílohu tohto 

návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

a občianskych a morálnych vlastností uchádzača: 

Na základe všetkých predložených materiálov, oponentských posudkov a posúdenia 

inauguračnej prednášky inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, 

vedeckej a publikačnej činnosti ako aj morálne vlastnosti uchádzača a hodnotí menovaného 

nasledovne: 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. sa narodil v roku 1969 v Handlovej. V roku 1993 

ukončil vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Martine a získal titul MUDr. V tom 

istom roku nastúpil na Ústav epidemiológie JLF UK ako asistent. V roku 1998 získal na pôde 

LF UK v Bratislave obhajobou dizertačnej práce vedecko-akademickú hodnosť  philosophie 

doctor v obore epidemiológia. Titul docent v odbore verejné zdravotníctvo získal na JLF UK 

v Martine v roku 2009 obhájením habilitačnej práce na tému „Epidemiológia a prevencia 

užívania tabaku v populácii 13 a 15 ročných adolescentov“. V roku 2010 v rámci 

postgraduálneho štúdia na JLF UK získal doc. Baška špecializáciu v odbore verejné 

zdravotníctvo a v roku 2018 v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.  

 

Pedagogická činnosť: 

Od roku 1993 pôsobil doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. kontinuálne na Ústave 

epidemiológie, následne Ústave verejného zdravotníctva JLF UK v Martine ako asistent, 

odborný asistent, od roku 2009 na funkčnom mieste docenta. Jeho komplexná pedagogická 

činnosť zahŕňa: prednášky, praktické cvičenia a semináre v študijných programoch všeobecné 

lekárstvo (v jazyku slovenskom i anglickom), zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná 

asistencia a verejné zdravotníctvo a je zameraná na predmety: VZ, medzinárodné VZ, 

epidemiológia infekčných a neinfekčných chorôb, metodológia v epidemiológii, medicína 

katastrof, emergentné situácie v prenosných chorobách, cestovná a tropická medicína, hygiena, 

epidemiológia a výživa, preventívne pracovné lekárstvo, intervenčné programy bioštatistika, 

základy výskumnej práce, vedecká príprava, obhajoba diplomových prác. Súčasne je 

školiteľom a oponentom bakalárskych a diplomových prác a členom štyroch komisií pre štátne 

skúšky v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejné zdravotníctvo, 



 

dvoch komisií pre štátne skúšky v študijnom programe všeobecné lekárstvo, členom Garančnej 

skupiny a Komisie pre štátne skúšky v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo. Doc. Baška preukázal celkovo 26-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť 

v pregraduálnej výučbe na JLF UK.    

 

Vedecká činnosť: 

Doc. Baška je 17 rokov (od 2002) národným koordinátorom pre Slovensko v rámci 

Global Tobacco Surveillance System WHO. V rámci programu bolo finančne podporených 

a doteraz riešených 7 grantových projektov (v rokoch 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 

2015/2016). Epidemiologické štúdie boli zamerané na užívanie tabaku a s ním súvisiace faktory 

v definovaných populáciách (školská mládež, pedagógovia ZŠ, študenti VŠ so zdravotníckym 

zameraním), pričom cieľom posledných 3 projektov bola aj identifikácia zmien v čase - (1. 

APW EU/02/074144;  2. APW EU/03/029813; 3. APW EU/05/078406; 4. APW 

EU/09/110803; 5. EUDHP 1003966 APW 2011/129834-0; 6. EUDNP 1408218 APW 

2015/566235-0; 7. EUDNP 1611909 APW 2016/602461-0). V jednom medzinárodnom 

projekte (EK 2006 – 2008: PESCS - General Practioniers and Economics of Smoking Cessation 

in Europe, č.g.: 2005319) bol koordinátorom pre SR a ČR, v ďalších 2 medzinárodných 

projektoch členom riešiteľského kolektívu (AURORA - A European Network on Cervical 

Cancer Surveillance and Control in the new Member State, 2009 11 02: 2011-2013, pod záštitou 

WHO od r. 2009: HBSC – Health Behaviour in School-Aged Children). Doc. Baška bol aj 

spoluriešiteľom 2 projektov VEGA č. 1/9319/02 a 1/3401/06. 

Doc. Baška sa dlhodobo venuje problematike determinantov populačného zdravia 

a metódam jeho hodnotenia. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti verejného zdravotníctva 

(doma i v zahraničí) pre problematiku behaviorálnych rizikových faktorov a prevencie 

chronických ochorení na populačnej úrovni, pričom v oblasti kontroly tabaku dosiahol 

medzinárodnú úroveň.  

 

Vedecká škola: 

             Doc. Baška doteraz viedol 19 diplomových prác, z ktorých dve získali cenu rektora. 

Úspešne ukončil výchovu dvoch a v súčasnosti vedie troch doktorandov (po absolvovaní 

dizertačnej skúšky) v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. 

 

Publikačná činnosť: 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a podľa priložených kópií 

publikačných výstupov je doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. autorom a spoluautorom 2 vedeckých 



 

monografií vydaných v domácich vydavateľstvách; prvým autorom 1 VŠ učebnice 

(s autorským podielom 4 AH)  a spoluautorom 9 učebníc; spoluautorom 1 skrípt; autorom 

a spoluautorom celkovo 109 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso 

v recenzovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch. Z uvedených vedeckých publikácií 

je 21 prác kategórie A (práce s IF˃0,5). Prvým alebo korešpondujúcim autorom je v 33 prácach, 

z toho v 8 prácach kategórie A. V časopisoch s IF˃0,35 (výška IF určená pre odbor verejné 

zdravotníctvo) bolo publikovaných 21 prác. Okrem toho je spoluautorom 5 odborných 

knižných publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách a jednej kapitoly v odbornej 

knižnej publikácii vydanej v domácom vydavateľstve. Uchádzač preukázal 996 citácií jeho 

publikačných výstupov, z toho 312 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS. 

V rámci prednáškovej činnosti bol doc. Baška autorom a spoluautorom celkovo 77 prednášok, 

z toho 32 bolo prezentovaných v zahraničí, 12 pozvaných (5 v zahraničí, 7 na domácich 

podujatiach).     

 

Doc. Baška sa opakovane zúčastnil zahraničných pracovných stretnutí - v USA 4x 

(CDC Atlanta 3x, AIHA Cleveland 1x), Európe 4x (Chorvátsko, Poľsko, Dánsko, Grécko) a 1x 

v Thajsku, a to na pozvanie WHO Ženeva, EURO WHO Kodaň, CDC Atlanta, AIHA 

(American International Health Alliance). Od mája 2012 je zástupcom vedúcej Ústavu 

verejného zdravotníctva JLF UK v Martine pre vedecko-výskumnú činnosť. V rokoch 2013 – 

2015 bol členom Vedeckej rady LF Ostravskej univerzity. Opakovane sa aktívne podieľal na 

príprave vedeckých konferencií a workshopov (najmä Martinských dní verejného 

zdravotníctva). Dlhodobo je členom redakčnej rady časopisu International Journal of Public 

Health, Springer, ISSN: 1661-8556. Za budovanie a rozvoj JLF UK získal v roku 2009 

bronzovú medailu. Za prínos v oblasti kontroly tabaku mu bola v roku 2015 udelená Výročná 

cena Svetovej zdravotníckej organizácie (World No tobacco Day 2015 award). 

 

Záver: 

 Inauguračná komisia dospela na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky,                   

na základe posudkov odborného materiálu, na základe zhodnotenia pedagogickej, vedeckej, 

publikačnej a odbornej práce k presvedčeniu, že doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., výsledkami 

svojej pedagogickej, vedeckej, publikačnej a odbornej práce, ako aj morálnymi 

a charakterovými vlastnosťami spĺňa všetky kritériá stanovené Vedeckou radou JLF UK 

v Martine na vymenovanie za profesora. 

 



 

Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD. 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

verejné zdravotníctvo. 

 

 

Inauguračná komisia: 

Predsedníčka:   
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  podpísaná 

 

Členovia:   

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.        podpísaný 

prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.              podpísaná 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.             podpísaná 

 

 

V Martine, 10.10.2019 

 

Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 

 


