
 

Posudok 

na inauguračný materiál pri inauguračnom konaní 

 

 

Univerzita:  Univerzita Komenského v Bratislave 

                                    Jesseniova lekárska fakulta v Martine   

  

Kandidát:  Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.,  

Pracovisko:  Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

 

Určenie: Inauguračné konanie na hodnosť profesora vo vednom odbore 7.4.2.  

Verejné zdravotníctvo 

 

Oponent: prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

 

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. predložil kritériá na vymenovacie konanie na 

profesora. Patrí k vysoko rešpektovaným pedagógom v oblasti verejného zdravotníctva.   

 

Vzdelanie: 1987-1993 JLF v Martine (MUDr.), 1993-1998 postgraduálne doktorandské 

štúdium v študijnom odbore Epidemiológia (PhD.), 2009 vedecko-pedagogický titul docent 

v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo    

 

Pedagogické aktivity:  

od roku 1993 do roku 2004 – Ústav epidemiológie JLF UK v Martine 

od roku 2004 – trvá: pedagogická prax na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK 

v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná 

asistencia a verejné zdravotníctvo  

 

Publikačná činnosť a ohlasy:  Publikoval 450 prác, z toho 109 pôvodných vedeckých in 

extenso (ako prvý autor 33), z toho domácich 63 (ako prvý autor 17), zahraničných 46 prác 

(ako prvý autor 16).  Je autorom 2 vedeckých monografií, 10 VŠ učebníc (1-krát prvý autor, 

9-krát spoluautor).  Počet ohlasov 996,  z toho 312 v databáz Web of Science , ISI,  SCOPUS. 

 

Vedecká, školiaca, vedecko-výskumná činnost a grantová činnosť:  

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. školil viacerých doktorandov. Dvaja doktorandi ukončili 

štúdium. V súčasnosti sú traja doktorandi po dizertačnej skúške. Počet grantových úloh: 11, 

z toho ukončené grantové úlohy -10, riešené grantové úlohy -1. Domáce granty sú v počte 2, 

ďalšie sú medzinárodné grantové projekty. 

 

Prednášková činnost: 

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.  aktívne prednášal na 76 konferenciách, z toho 32-krát 

v zahraničí. 44 prednášok bolo domácích. Počet pozvaných vedeckých prednášok bolo 13, 

z toho v zahraničí 5.  

 

Záver: 

Záverom môžem konštatovať, že doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. splnil všetky požadované 

Kritéria  JLF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania titulu „profesor“, niektoré 

prekročil  nad rámec kritérií.  



Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.  habilitoval na JLF UK v Matine v roku 2009. Je 

úspešným pedagógom a školiteľom v postgraduálnom štúdiu.   

Na základe  vedeckej a pedagogickej činnosti, môžem konštatovať, že doc. MUDr. 

Tibor Baška, PhD. spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na 

udelenie hodnosti profesora vo verejnom zdravotníctve. Je významnou  osobnosťou v odbore 

verejné zdravotníctvo. Poznáme ho ako priateľského človeka s  vysokým  ľudským kreditom. 

s ochotou zapájať sa do riešenia projektov a zverených úloh.  

Na základe preštudovaných materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu 

stanovených kritérií a konštatujem, že kandidát požadované kritéria na vymenovanie 

profesorov prijaté vedeckou radou JLF UK v Martine  spĺňa. Z vyššie uvedených dôvodov 

odporúčam pokračovať v inauguračním konaní doc. MUDr. Tibora Bašku, PhD., na 

udelenie pedagogickej hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.  

 

 

V Nitre, 27. augusta  2019                                              prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

                                                 oponent inauguračného spisu    


