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Stanovisko oponenta inauguračného materiálu pri inauguračnom konaní 

doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD.  

v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo 

 

Listom č. 47/2019 dekanky Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine 

som bola menovaná oponentom k vymenúvaciemu konaniu doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD., 

vysokoškolského učiteľa, docenta Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK v Martine za 

profesora v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. K posúdeniu mi bol poskytnutý 

kompletný inauguračný spis uchádzača, zostavený v zmysle § 4 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 

6/2005 Z.z. 

Stanovisko bolo vypracované v zmysle Kritérií JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia 

podmienok vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. Posudok bol vypracovaný v zmysle 

článkov 6 až 12 vyššie uvedených „Kritérií“. 

 

Čl. 6 

Kvalifikačné predpoklady 

 

Kvalifikačné predpoklady uvedené v Čl. 6 sú vo všetkých bodoch splnené: 

V roku 1993 uchádzač úspešne ukončil Jesseniovu Lekársku fakultu Univerzity Komenského 

v Martine. V roku 1998 úspešne ukončil doktorandské štúdium v študijnom programe 

epidemiológia a získal titul PhD. v odbore epidemiológia  na Lekárskej fakulte UK 

v Bratislave. V roku 2009 habilitoval v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na JLF UK 

v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. Uchádzač absolvoval postgraduálne 

špecializačné štúdium v odbore verejné zdravotníctvo a v odbore zdravotnícky manažment 

a financovanie na JLF UK v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave.  

 

Čl.  7 

Pedagogická činnosť 

 

Kritériá pre vedecko-pedagogickú činnosť sú splnené vo všetkých bodoch – obsah a rozsah 

potvrdený dekankou JLF UK prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc.  

Od roku 1993 pracuje na plný úväzok na Ústave epidemiológie  JLF UK a od roku 2004 

doteraz na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK. Kontinuálne zabezpečoval a zabezpečuje 

výučbu v slovenskom aj v anglickom jazyku v študijných programoch všeobecné lekárstvo, 

zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. Bol a je 

konzultantom a vedúcim diplomových prác poslucháčov všeobecného lekárstva a verejného 

zdravotníctva.  



 

Čl. 8 

 

Publikačná činnosť 

 

Kritériá pre publikačnú činnosť sú splnené vo všetkých požadovaných bodoch. V štatistike 

publikačnej činnosti potvrdenej akademickou knižnicou JLF UK  je uvedených 450 

publikačných výstupov a 996 ohlasov, z toho je: 

1. Autorom a spoluautorom dvoch vedeckých monografií (jedna v rozsahu 3 AH) 

2. Prvým autorom 1 vysokoškolskej učebnice v rozsahu 4 AH 

3. Spoluautorom 9 vysokoškolských učebníc a 1 skrípt v rozsahu menej ako 3 AH 

4. Prvým autorom alebo  spoluautorom 118 vedeckých prác in extenso v domácich 

a zahraničných recenzovaných vedeckých časopisov (78x) a recenzovaných domácich 

zborníkoch (40x) 

5. Prvým autorom v 66 vedeckých prácach, z toho: 

6. V kategórii A – vedecké práce v časopisoch s IF > 0,5 má 7 publikácií ako prvý autor 

a 2 ako posledný autor, z toho: 

- všetkých 9 prác má IF > 0,35 (splnené kritérium pre študijný odbor verejné  

  zdravotníctvo).  

7. Skoro všetky publikované práce sú z oblasti verejného zdravotníctva.  

 

 

Čl. 9 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Uchádzač má 996 citácií, z toho 312 registrovaných v citačných indexoch (Web of Science, 

SCOPUS), čím vysoko prekračuje požadované kritérium JLF UK v Martine na splnenie 

podmienok na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.   

 

 

 

Čl. 10 

 

Vedecká škola 

 

Uchádzač bol, resp. je školiteľom 5 doktorandov v odbore verejné zdravotníctvo v externej 

forme  (dve doktorandky – lekárky po ukončení externého doktorandského štúdia, tri po 

absolvovaní dizertačnej skúšky). 

 

 

Čl. 11 

 

Grantová činnosť 

 

 

Uchádzač je a bol riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných vedecko-výskumných 

grantových projektov. Participoval na 10 grantových projektoch (dvoch domácich a ôsmich 

medzinárodných). V súčasnosti participuje ako člen medzinárodného a slovenského 

riešiteľského tímu na projekte HBSC (Health Behavior in in School-Aged Children) pod 



záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Uchádzač bol národným koordinátorom 

medzinárodného programu SZO Global Tobacco Surveillance System. V rámci programu 

bolo finančne podporených a  riešených doteraz šesť grantových projektov. Výsledky 

z viacerých realizovaných projektov autor úspešne publikoval vo vedeckých monografiách 

a vo vedeckých prácach v karentovaných časopisoch s veľmi dobrým citačným ohlasom.  

 

Čl. 12 

Preukázanie medzinárodnej úrovne 

 

Medzinárodnú úroveň uchádzač preukázal oceneniami získanými v zahraničí za prínos 

v oblasti kontroly tabaku, pozvanými prednáškami na významných medzinárodných 

konferenciách a  kongresoch, členstvom vo vedeckých radách zahraničných univerzít 

a medzinárodných impaktovaných časopisov a  veľmi dobrým citačným ohlasom 

v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch.   

 

 

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. je vedeckou a pedagogickou osobnosťou  v oblasti verejného 

zdravotníctva nielen v celoslovenskom meradle ale taktiež v zahraničí. Jeho odborné 

zameranie je koncentrované na prevenciu chronických chorôb na populačnej úrovni, 

populačný impakt behaviorálnych rizikových faktorov u mládeže a kontrolu užívania tabaku 

a alternatívnych tabakových výrobkov najmä z aspektu verejného zdravotníctva.   

 

Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bol ocenený bronzovou medailou za budovanie 

a rozvoj JLF UK v roku 2009 a bola mu udelená Výročná cena Svetovej zdravotníckej 

organizácie za prínos v oblasti kontroly tabaku v roku 2015.  

 

Po preštudovaní inauguračného spisu docenta Bašku som dospela  k presvedčeniu že všetky 

požadované  kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore verejné zdravotníctvo kandidát plní, a vo 

viacerých bodoch aj vysoko prekračuje.  

 

 

Dovoľujem si preto odporúčať inauguračnej komisii ako aj Vedeckej Rade JLF UK v Martine 

kladne zavŕšiť inauguračné konanie doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD. a navrhnúť, aby  

predseda Vedeckej rady JLF UK a rektor Univerzity Komenského postúpil návrh na 

vymenovanie docenta Bašku za profesora vo vednom odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 

prezidentke  SR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 15.7.2019                              prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH 

oponentka 

 

 

 



 

 

 


