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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Viera Švihrová, rod. Brunovská, doc. MUDr., CSc. 

Rok a miesto narodenia 1960 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1984 – LF UK Martin, všeobecné lekárstvo – MUDr. 
1988 – LF UK Bratislava, vedecká hodnosť – CSc. 
2011 – JLF UK Martin, verejné zdravotníctvo – docent   

Ďalšie vzdelávanie 1987 – IVZ Bratislava,  atestácia 1. stupňa gynekológia 
a pôrodníctvo 
1992 – IVZ Bratislava, atestácia 2. stupňa gynekológia 
a pôrodníctvo 
2002 – SZU Bratislava,  špecializácia revízne lekárstvo 
2010 – JLF UK Martin,  špecializácia verejné zdravotníctvo 
2015 – JLF UK Martin,  špecializácia zdravotnícky 
manažment a financovanie  

Priebeh zamestnaní 1984 – 1994 Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK 
Martin – interný ašpirant, odborný asistent 
---------- 
1995 – 2005 VšZP pobočka Martin, Regionálne koordinačné 
centrum VšZP Žilina – revízny lekár, vedúca oddelenia 
revíznych činností, manažér pre revízne činnosti 
2005 – 2007 ÚDZS pobočka Martin – lekár, vedúca 
Oddelenia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou 
---------- 
12/2007 – trvá Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 
Martin – odborný asistent, docent 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
Študijný program Všeobecné lekárstvo: 

Gynekológia  a pôrodníctvo (akademický rok 1987/1988 
1993/1994) 

---------- 
Ústav verejného zdravotníctva 
Študijný program Všeobecné lekárstvo: 

Sociálne lekárstvo (2008/2009);  
Hygiena (2010/2011-2011/2012);  
Fyziológia (2009/2011 a 2010/2011);  
Infektológia (2010/2011);  
Verejné zdravotníctvo 1 (od 2012/2013 - trvá);  
Financovanie zdravotníctva a poisťovníctvo (od 
2009/2010 - trvá);  
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti 
(od 2009/2010 - trvá);  

Študijný program Zubné lekárstvo: 
Verejné zdravotníctvo (od 2015/2016 - trvá) 

 Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy, 
magisterské štúdium externá forma: 
Zdravotná politika a poisťovníctvo (2008/2009) 

Študijný program Ošetrovateľstvo, magisterské štúdium 
externá forma: 

Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo  
Študijný program Verejné zdravotníctvo, bakalárske 
štúdium: 

Základy prevencie; Základy zdravotnej politiky; Základy 
klinickej medicíny 1. a 2.; Epidemiológia neinfekčných 
chorôb; Výživa v prevencii ochorení; Populačné zdravie 
a demografia; 

Študijný program Verejné zdravotníctvo, magisterské 



štúdium: 
Zdravotné poisťovníctvo; Nozokomiálne nákazy; Cestovná 
a tropická medicína; Toxikológia a choroby z povolania; 
Poradenstvo vo verejnom zdravotníctve; Základy klinických 
disciplín so zameraním na prevenciu chorôb; Rozhodovacie 
procesy a zdravie; Vzťahy s verejnosťou; Financovanie 
zdravotníctva; Sociálne aspekty zdravotnej starostlivosti; 
Verejné zdravotníctvo špecifických skupín obyvateľstva; 
Zdravotná politika;  
 
Doktorandské štúdium  
školiteľ v študijnom programe 7.4.2 verejné zdravotníctvo 
 
Špecializačné štúdium: 
Kurz právnych predpisov – kurz sociálneho lekárstva 
a organizácie zdravotníctva: 

kurz pre účastníkov špecializačných štúdií na JLF UK 
Martin, zabezpečovaný od 4.2.2008 – trvá, vedenie 
prednášok a seminárov. 

Špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní 
lekár pre špecializačný odbor verejné zdravotníctvo  

2009 – 2014, lektor pre teoretickú časť. 
Špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní 
lekár pre špecializačný odbor revízne lekárstvo 

od 2012 – trvá, odborný garant, lektor pre teoretickú 
a praktickú časť. 

Špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní 
lekár a zubný lekár pre špecializačný odbor zdravotnícky 
manažment a financovanie 

od 2013 – trvá, lektor pre teoretickú a praktickú časť. 
 
Náplň pedagogickej činnosti: 
prednášky, vedenie seminárov a praktických cvičení, 
vedenie bakalárskych a diplomových prác,  školiteľ 
doktorandského štúdia, lektor špecializačného štúdia, 
príprava učebných textov, skrípt, učebníc, člen štátnicových 
a špecializačných skúšobných komisií. 

Odborné alebo umelecké zameranie verejné zdravotníctvo – primárna prevencia ochorení, 
epidemiológia infekčných a chronických ochorení, 
financovanie zdravotníctva, zdravotné poisťovníctvo 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia podľa 
smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.)   
 
1. monografia    
2. učebnica  
3. skriptá  

1. AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách   
AAB01 Švihra, Ján - Breza, Ján - Feyereisl, Jaroslav - 
Kliment, Ján - Krofta, Ladislav - Romančík, Martin - Svitač, 
Juraj - Palaščáková, Ingrid - Švihrová, Viera [1 AH] - 
Valanský, Ladislav: Inkontinencia moču. - 1. vyd. - Martin: 
Osveta, 2012. - 328 s. ISBN 978-80-8063-380-6  
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách  
ABC01 Švihrová, Viera [1 AH] - Hudečková, Henrieta - 
Buchancová, Janka - Avdičová, Mária: Analysis of the 
incidence of tick-borne encephalitis as an occupational 
disease and of the costs of the diagnosis and treatment of 
acute tick-borne encephalitis in the Slovak Republic from 
1989 to 2009  
In: Růžek, Daniel: Flavivirus encephalitis. - Rijeka: InTech, 
2011. - S. 255-272. - ISBN 978-953-307-669-0  
 
2. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
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vydavateľstvách (1)  
ACB01 Hudečková, Henrieta [5,94 AH] - Švihrová, Viera 
[6,90 AH]: Očkovanie. - 1. vyd. - Martin: Osveta, 2013. - 227 
s. [12,84 AH]. ISBN 978-80-8063-396-7 
 
3. BCI Skriptá a učebné texty (2)   
BCI01 Švihrová, Viera [6,5 AH] (100%): Základy klinickej 
medicíny 1: pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo. - 1. 
vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. - 81 s.  
ISBN 978-80-223-2746-6  
 
BCI02 Švihrová, Viera [3,5 AH] - Buchancová, Janka: 
Základy klinickej medicíny II: pre študijný odbor Verejné 
zdravotníctvo. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 
2013. - 95 s. [8,21AH]. ISBN 978-80-223-3384-9 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Ocenenia: 
Cena Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva za 
najlepšiu publikáciu v roku 2009 
Cena Slovenskej urologickej spoločnosti za 1.miesto 
v súťaži o najlepšiu knižnú publikáciu v roku 2012 
Cena Slovenskej urologickej spoločnosti za 3.miesto 
v súťaži o najlepšiu časopiseckú publikáciu v roku 2014 

 
Štatistika ohlasov (71):  
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 
citačných indexoch (39)  
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (3)  
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (29) 

Počet doktorandov:  
 

školených: 3 (1 po dizertačnej skúške) 
ukončených: 1  

Kontaktná adresa  


