
Oponentský posudok 

odborného materiálu doc. et doc. MUDr. Viery Lehotskej, PhD., 

docentky II. rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA v Bratislave, 

k menovaniu profesorkou  v odbore röntgenológia a rádiológia 

 

       Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., promovala s vyznamenaním na Lekárskej  

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1990 a už od začiatku svojho profesijného 

pôsobenia sa intenzívne venovala svojmu odboru. V roku 1993 úspešne absolvovala atestáciu 

I. stupňa v odbore Rádiodiagnostika, v roku 1997 aj atestáciu II. stupňa v tom istom odbore  

V roku 2015 si kvalifikáciu doplnila aj o Manažment a financovanie v zdravotníctve. 

       Od roku 1990  kontinuálne  pracuje na  Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1999 

získala titul PhD. a v roku 2013 habilitovala v odbore Röntgenológia a rádiológia. V rámci 

svojej práce v oblasti radiačnej ochrany a prevencie onkologických ochorení sa v roku 2006 

stala aj riadnou docentkou v odbore Verejné zdravotníctvo. 

       Svoju odbornú prax  začala v roku 1990 ako asistentka LFUK na Rádiodiagnostickom 

oddelení Onkologického ústavu  sv. Alžbety v Bratislave, následne v rokoch 1994-1996 

pôsobila ako odborná asistentka LFUK aj na  Rádiodiagnostickom oddelení  Národného 

onkologického ústavu v Bratislave. Od roku 1997 doteraz pracuje na pôde Onkologického  

ústavu sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave, pričom od roku 2006 zastáva funkciu  prednostky II. 

Rádiologickej kliniky  LFUK  a OÚSA.  

       V rokoch 1992 pôsobila v rámci dlhodobého  študijného  pobytu  na Rádiodiagnostickej 

klinike Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové v Českej republike, kde sa 

venovala aj pedagogickej činnosti a podobne v roku 1993 na Universitätsklinik für 

Radiodiagnostik, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien v Rakúsku.. V roku 1993 

absolvovala aj mesačný pobyt na Radiology Dept. Anderson Cancer Hospital, University of 

Texas, USA a v roku 1997 na  Radiology Dept. Kärnsjukhuset Skövde, Švédsko. 

       Jej hlavným odborným zameraním je rádiologická diagnostika  a intervenčné metódy 

v onkológii, s osobitným zameraním na mamodiagnostiku. Je vedúcou Centra zobrazovacej 



diagnostiky a intervenčných liečebných zákrokov atypických prsníkových lézií, ktoré na 

základe rozhodnutia MZ SR od roku 2012 pracuje na pôde OÚSA v Bratislave.  

       Aktuálne pôsobí ako hlavná odborníčka MZ SR pre Rádiológiu a ako predsedníčka 

Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej 

medicíne.  

       Pedagogická činnosť: 

       Venuje sa pedagogickej pregraduálnej i postgraduálnej práci. Vedie prednášky, semináre a 

stáže  v študijnom predmete Rádiológia a nukleárna medicína v slovenskom a anglickom jazyku 

pre poslucháčov IV. ročníka v študijnom programe Všeobecného lekárstva a  General Medicine, 

ako aj v študijných predmetoch Všeobecná rádiológia a Zubná rádiológia pre poslucháčov III. 

ročníka LFUK v študijnom programe Zubné lekárstvo v slovenskom jazyku a v študijných 

predmetoch General Radiology a Dental Radiology pre poslucháčov III. ročníka LFUK v 

študijnom programe Dentistry. Je autorka a spoluautorka vysokoškolskej učebnice Lehotská, 

Viera – Kršáková Alžbeta: Rádiológia pre stomatológov.- 1.vyd. – Bratislava: VEDA SAV, 

2018.  Dielo získalo Prémiu Slovenského literárneho fondu dňa 26.9.2019 v Bratislave,  šiestich 

vysokoškolských skrípt a zúčastňuje sa na realizácii výučbového a  vzdelávacieho programu 

prostredníctvo „e-learningu“ pre študentov LFUK.  

 Od roku 2015 je odbornou garantkou LFUK pre certifikovanú pracovnú činnosť 

Mamodiagnostika v rádiológii a súčasne je členkou Edukačnej komisie pri Európskej 

rádiologickej spoločnosti (ESR – Education Committee), ktorej cieľom je zjednocovanie 

curricula odboru Rádiológia s celoeurópskou platnosťou pre rádiológov v špecializačných 

prípravách európskych univerzít. 

      Vedecko-výskumná činnosť: 

       Pri hodnotení jej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti menovaná spĺňa všetky 

kritériá pre vymenúvacie konanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Doc. Lehotská sa 

vo svojej vedeckej práci zameriava hlavne na diagnostické zobrazovanie v onkológii. 

V databáze má evidovaných doteraz 168 výstupov, pričom 19 prác je v časopisoch s IF, z nich 

9 dosahuje vyšší ako predpísaný IF. Jej vedecká činnosť vykazuje doposiaľ celkom 119 citácií, 

z nich 59 je uvedených v zahraničných citačných indexoch. 

       Doc. Lehotská je hlavnou riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou troch vedeckých projektov 
a grantov (VEGA, APVV a MZ SR). 



       O jej rešpektovanom vedeckom postavení svedčí aj dlhý zoznam vyzvaných prednášok. 

      Opakovane získala ocenenia za najlepšiu prednášku na domácich i zahraničných vedeckých 

a odborných podujatiach, ako aj medzinárodné ocenenie za organizáciu European School of 

Radiology v roku 2017 a v roku 2018 ocenenie a čestné členstvo Rádiologickej spoločnosti 

Chorvátska. 

       Je členkou viacerých odborných spoločností a súčasnou prezidentkou Slovenskej 

rádiologickej spoločnosti SLS.  

       V zahraničí pôsobí ako stála členka ESR Quality, Standards and Safety Committee, ďalej 

ako členka Edukačnej komisie pri Európskej rádiologickej spoločnosti  (ESR) a ako národný 

reprezentant SR pri ESR Research Committee. Od roku 2018 je členkou European Congress of 

Radiology (ECR) Program Planning Committee zodpovednou za evaluáciu. 

       V rámci redakčnej činnosti je tajomníčkou redakcie odborného časopisu Slovenská 

rádiológia (evid. V Bibliographia Medica Slovaca a v citačnej databáze CiBaMed) a členkou 

redakčnej rady odborného periodika Magyar Rádiológia-Hungarian Radiology, ako aj členkou 

redakčnej rady periodika Naša nemocnica. V roku 2017 ako spoluautorka získala Cenu 

Slovenskej urologickej spoločnosti SLS za 2. miesto v súťaži o najlepšiu časopiseckú 

publikáciu. 

      V roku 2016 jej dekan LFUK v Bratislave udelil Striebornú medailu Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského a v roku 2019 Pamätnú medailu k 100. výročiu Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

       Vedecká škola 

       Doc. Lehotská doposiaľ viedla 18 diplomových prác študentov LFUK v slovenskom 

jazyku a 5 diplomových prác študentov v anglickom jazyku. Je členkou špecializačnej 

skúšobnej komisie a komisie pre doktorandské štúdium LFUK v odbore Rádiológia, v ktorom 

vedie a viedla doktorandov, z nich 5 úspešne ukončili doktorandské štúdium a získali titul PhD, 

Traja študenti doktorandského štúdia sú po dizertačnej skúške a ďalší 3 študenti sú aktuálne 

školení. 

       

 



 Zhrnutie a záver: 

       Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD, je považovaná za uznávanú odborníčku v odbore 

Röntgenológia a rádiológia doma i v zahraničí. Je tvorivou a vedúcou osobnosťou 

v problematike diagnostického zobrazovania v onkológii a výrazne sa zaslúžila o rozvoj 

mamodiagnostiky v Slovenskej republike.   

       V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor spĺňa kvalifikačné, vedecko-

výskumné a  pedagogické podmienky potrebné pre udelenie vedecko-pedagogického 

titulu profesor v  odbore röntgenológia a rádiológia. 

       Odporúčam jej menovanie profesorkou v tomto odbore. 

 

 

                                                                                prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 
                                                                  prednosta 
                                                                  Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA 
                                                                  Bratislava 
    V Bratislave, dňa 30.4.2020. 

 


