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Oponentský posudok 

odborného materiálu pre vymenúvacie konanie 

 

Materiál predkladá: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

   Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine 

   Študijný odbor: 7.4.2 verejné zdravotníctvo 

 

Posudzuje:  prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. 

  Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UN Martin 

 

Predkladaný materiál obsahuje všetky predpísané náležitosti pre vymenúvacie 

konanie: kvalifikačné predpoklady, pedagogická a odborná prax, vedecko – výskumná 

činnosť. 

 

 Kvalifikačné predpoklady 

Doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. ukončila štúdium na LF UK Martin, 

Univerzita Komenského v r. 1984. V roku 1987 absolvovala atestáciu 1. stupňa, o 5 

rokov neskôr atestáciu 2. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Vedeckú 

hodnosť CSc. získala v r. 1988. Špecializácie v odboroch revízne lekárstvo, verejné 

zdravotníctvo, zdravotnícky manažment a financovanie postupne získavala v r. 2002 – 

2015. Po niekoľkých rokoch manažérstva revíznych činností, vedenia Oddelenia 

dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, sa v r. 2007 stala odbornou asistentkou a v r. 

2011 docentkou na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK, kde pracuje v tejto 

funkcii doteraz. Odbornú prax vykonáva 32 rokov. 

 

  



Pedagogická činnosť 

 Na gynekologicko-pôrodníckej klinike pôsobila ako interný ašpirant, neskôr 

odborný asistent do r. 1994. Od decembra 2007 bola odbornou asistentkou, od r. 2011 

je docentkou na Ústave verejného zdravotníctva. Vyučuje v študijnom programe 

všeobecné a zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, v externej forme 

magisterského štúdia, v bakalárskom štúdiu. 

 V rámci špecializačného štúdia pôsobí v kurze právnych predpisov, 

v špeciálnom študijnom programe ako lektor teoretickej časti pre špecializačný odbor 

verejné zdravotníctvo. Je školiteľkou doktorandského štúdia, členkou štátnicových 

a špecializačných skúškových komisií a od r. 2012 odborným garantom pre teoretickú 

a praktickú časť odboru revízne lekárstvo. 

 Náplňou jej pedagogickej činnosti sú prednášky, praktické cvičenia, vedenie 

bakalárskych a diplomových prác, príprava učebných textov, skrípt, učebníc. 

Zameriava sa na primárnu prevenciu ochorení, epidemiológiu infekčných 

a chronických ochorení, financovanie zdravotníctva, zdravotné poisťovníctvo. 

 

 Publikačná činnosť 

 Celkový počet publikačných výstupov je 114. Pôvodných vedeckých prác in 

extenso publikovala v domácich periodikách 42 (z toho ako prvý autor 15), 

v zahraničných 24 (z toho ako prvý autor 13). V časopisoch s IF > 0,35 pre daný odbor 

má uverejnených 14 publikácií. 

 Je spoluautorkou 1 vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve, 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice vydanej na Slovensku a prvou autorkou dvoch 

skrípt a učebných textov. 

 Aktuálne má  zaznamenaných 71 ohlasov na uvedenú publikačnú činnosť, 

z toho 39 na zahraničné publikácie, registrované v citačných indexoch. 

 

 Vedecká škola 

 Doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. školí troch doktorandov, z ktorých  jeden je 

po dizertačnej skúške. Ďalší úspešne ukončil doktorandské štúdium. 

 



 Grantová činnosť  

 Podieľala sa ako spoluriešiteľka na riešení 9 grantových úloh, z ktorých 8 bolo 

úspešne ukončených. 

 

 Záver 

Na základe hodnotenia predložených materiálov pre vymenúvacie konanie za 

profesorku v študijnom odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo podľa kritérií na získanie 

titulu „profesor“ UK v Bratislave konštatujem, že 

 

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

 

spĺňa a prekračuje požadované kritéria pre získanie titulu profesor v uvedenom odbore 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine 

a odporúčam jej vymenovanie za profesorku v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. 

 

 

V Martine, dňa 11.11.2016 

 

      prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. 

      Klinika infektológie a cestovnej medicíny 

      Univerzita Komenského 

Jesseniova lekárska fakulta Martin 

 


