
Oponentský posudok 

inauguračného spisu doc. MUDr. Jozefa Višňovského, CSc., mim.prof. 

na  vymenovanie za univerzitného profesora v odbore 51-10-9 „Gynekológia a 

pôrodníctvo“.  
 

Posudok podáva:  Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc. 

    UPJŠ LF Košice 

 

     Inauguračný spis pozostáva z niekoľkých častí, ktoré sú usporiadané podľa požadovanej 

formy. Súčasťou spisu je čestné prehlásenie uchádzača o pravdivosti údajov, životopis 

uchádzača (nar. 18.11.1960), overené kópie diplomov o úspešnom ukončení štúdia na JLF UK 

v Martine a získaní titulu MUDr. (1985), získaní vedecko-akademickej hodnosti kandidáta 

lekárskych vied (CSc. 1996) a habilitácii za docenta JLF UK v Martine (1998) v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo, o špecializácii v odbore gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa 

(1988), špecializácii v odbore gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa (1993), špecializácii v 

subšpecializačnom odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (2005), špecializácii v 

špecializačnom odbore Materno-fetálna medicína (2009). Ďalšiu časť inauguračného spisu 

tvorí v požadovanej forme zhrnutie vedecko-výskumnej práce uchádzača, včítane 

vyžiadaných prednášok a citácií jeho prác a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác, 

charakteristika najdôležitejších vedeckých ohlasov a informácie o vedeckej škole a 

oceneniach práce uchádzača. 

 

Pedagogická činnosť 

 

     Uchádzač je od 21.08.1985 v trvalom a nepretržitom pracovnom vzťahu s  JLF UK v 

Martine. Od začiatku svojho pôsobenia na JLF UK vykonáva komplexnú a kontinuálnu 

pedagogickú činnosť na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK v Martine. V študijnom 

programe Všeobecné lekárstvo vedie pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku aj v 

anglickom jazyku semináre a praktické cvičenia, ako aj prednášky. Je členom skúšobnej 

komisie pre štátne skúšky v predmete Gynekológia a pôrodníctvo. Uchádzač sa aktívne 

podieľa aj na postgraduálnom vzdelávaní lekárov, pracuje ako člen lektorského zboru a člen 

komisie špecializačného štúdia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine. 

Súčasťou pedagogickej činnosti je uchádzačovo aktívne pôsobenie v rámci študentskej 

vedeckej a odbornej činnosti. Je autorom jednej vysokoškolskej učebnice, autorom a 

spoluautorom študijných skrípt.  

 

Vedecko-výskumná činnosť 

 

     Vedecko-výskumnú prácu uchádzača dokumentuje zoznam prednášok, publikácií, citácií 

jeho prác a vyžiadaných prednášok. Oficiálna štatistika publikačnej činnosti zahŕňa spolu 111 

výstupov, z toho 86 pôvodných vedeckých prác uverejnených in extenso, z toho 20 prác 

uverejnených v časopisoch s IF > 0,56. Celkový počet prednášok uchádzača je 155, z toho 

domácich 128 a zahraničných 27. Vyžiadaných prednášok má 33, z toho v zahraničí 4. 

Uchádzač má 243 citácií, z toho v citačných indexoch ISI a SCOPUS 119. Bol alebo je 

hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom 12 grantových úloh.  

 

Liečebno-preventívna činnosť 
 

     Uchádzač je vzdelaný a skúsený gynekológ a pôrodník. Svedčia o tom špecializácia II. 



stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, subšpecializačného odboru Ultrazvuk v 

gynekológii a pôrodníctve a v špecializačnom odbore Materno-fetálna medicína. Klinické 

vzdelanie si doplnil študijnými pobytmi na popredných zahraničných pracoviskách v Zürichu, 

Londýne a Cambridge. Jeho dominantným profesionálnym záujmom je najmä Ultrazvuk v 

gynekológii a pôrodníctve a Materno-fetálna medicína.  

Vedecká škola 

 

     Vedeckú školu uchádzača reprezentujú 10 študenti doktorandského štúdia, ktorí pod jeho 

vedením úspešne obhájili vedeckú prácu a získali tituly PhD. Je školiteľom ďalších 5 

študentov doktorandského štúdia na JLF UK v Martine. Aktívne sa podieľa na odbornej 

výchove svojich spolupracovníkov pred špecializačnou skúškou v odbore Gynekológia a 

pôrodníctvo.  

 

Záver 
 

     Konštatujem, že podľa predložených a overených materiálov v súlade s ustanovením § 4 

ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

Doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. spĺňa v plnom rozsahu všetky kritériá 

Univerzity Komenského  na vymenovanie za univerzitného profesora v odbore 51-10-9 

„Gynekológia a pôrodníctvo“. 

 

Odporúčam vymenovať  doc. MUDr. Jozefa Višňovského, CSc., mim. prof., za profesora 

v odbore 51-10-9  „Gynekológia a pôrodníctvo“. 
 

 

 

Prof.MUDr.Alexander Ostró, CSc.     Košice, 30.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


