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Stanovisko oponenta inauguračného materiálu pri inauguračnom konaní  
doc. MUDr. Jany Jurkovičovaj, CSc. 

v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo  

 

Inauguračný spis doc. MUDr. Jany Jurkovičovej, CSc. je v súlade s Kritériami pre 

zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

Inauguračný spis obsahuje: 

‐ Prehľad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov FVSZU. 

‐ Životopis. 

‐ Osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa. 

‐ Osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní III. stupňa.  

‐ Osvedčenú kópiu dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

v študijnom odbore hygiena, preventívne lekárstvo a epidemiológia. 

‐ Osvedčenú kópiu o absolvovaní špecializovaného štúdia pedagogiky vysokej školy 
(ďalšie zvyšovanie kvalifikácie učiteľov - 2 semestre).  

‐ Osvedčené kópie dokladov o absolvovaní postgraduálnych kurzov vo verejnom 

zdravotníctve (radiačná hygiena a nukleárna medicína, Health impact assessment) .     

‐ Prehľad a potvrdenia o doterajšej pedagogickej činnosti na vysokej škole. 
‐ Plnenie kritérií na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na FVZ SZU. 

‐ Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebných textov, 
prehľad preukázateľných ohlasov na vedecké práce, podľa platných smerníc MŠ SR 
pre bibliografickú registráciu. 

‐ Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov. 
‐ Zoznam prednášok doma a v zahraničí, pozvané prednášky a publikácie. 

‐ Zoznam riešených vedecko-výskumných úloh (projektov). 

‐ Vedecká škola uchádzača. 
‐ Členstvo a činnosť v odborných domácich a zahraničných spoločnostiach 

a redakčných radách.   
‐ Vyznamenania, medaily a ocenenia. 

‐ Iné závažné údaje. 
 

Čl. 1 

Kvalifikačné predpoklady: 
Kvalifikačné predpoklady uvedené v Čl.1 sú vo všetkých troch bodoch splnené:  

v roku 1975 ukončená Lekárska fakulta UK Bratislava:  

1.1 v roku 1989 získaná vedecká hodnosť kandidáta vied v odbore hygiena na LF UK 

Bratislava,    

1.2 v roku 2007 habilitácia v odbore hygiena, preventívne lekárstvo a epidemiológia na 

Masarykovej univerzite v Brne, 

1.3 v odbore pracuje od skončenia štúdia na LF UK Bratislava – od 1.8.1975 (39 rokov). 

 

Čl. 2 
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Pedagogická činnosť: 
Kritéria pre pedagogickú činnosť splnené vo všetkých troch bodoch (2.1 – 2.3). Kontinuálna 

pedagogická práca v odbore hygiena od roku 1975, obsah a rozsah potvrdený LF UK 

Bratislava. Priložené sú aj kópie dohôd o vykonaní práce na Vysokej škole s. Alžbety n.o. za 
roky 2009-2012.  

 

Čl. 3 

Vedecká a publikačná činnosť: 
Uchádzačka je riešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov domácich 

i medzinárodných (z 15 projektov v 1 zodpovedným riešiteľom), dlhodobo zapojená do 

vedecko-výskumnej činnosti v oblasti verejného zdravotníctva, hygieny výživy, životného 
prostredia, detí a mládeže, preventívne ho pracovného lekárstva a epidemiológie chronických 

chorôb. Svoje výsledky publikovala s dobrým citačným ohlasom. V štatistike publikačnej 
činnosti (potvrdená Akademickou knižnicou LF UK v Bratislave) je uvedených 420 výstupov 

a 682 ohlasov, z toho je: 

3.1 prvou autorkou 1 vedeckej monografie a spoluautorkou 1 vedeckej monografie, 

3.2 spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc (1x v anglickom jazyku) a 2-krát prvou 

autorkou a 4-krát spoluautorkou skrípt,  

3.3 autorkou alebo spoluautorkou 132 vedeckých prác in extenso v recenzovaných vedeckých 

časopisoch, recenzovaných vedeckých zborníkoch alebo recenzovaných vedeckých 

knižných publikáciách,  
3.4 prvým autorom v 32 vedeckých prácach, 

3.5 všetky práce sú z oblasti verejného zdravotníctva (132x), 

3.6 päť prác bolo uverejnených v karentovaných časopisoch (2x zahraničné, 3x domáce), 29 

prác –SCOPUS, 

3.7 uchádzač je autorkou a spoluautorkou 24 prehľadových článkov.   
 

Čl. 4 

Ohlasy na publikačnú činnosť: 
4.1 Kritérium splnené - uchádzačka má v štatistike publikačnej činnosti, ktorú spracovala 
Akademická knižnica LF UK Bratislava 682 ohlasov, z toho: 65 zahraničných publikácií 

registrovaných v citačných indexoch a 3 domáce citácie registrovaných v citačných indexoch. 

  

Čl. 5 

Vedeckom škola 

Kritérium 4.1 a 4.2 splnené. Uchádzač bola a je:  

‐ školiteľkou 1 zahraničnej študentky vo vednom odbore hygiena v rokoch 1991-1996 

(úspešná obhajoba 1996), 
‐ školiteľkou 1 PhD študentky v študijnom programe verejné zdravotníctvo, ktorá je po  

úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky 6.5.2014, 

‐ školiteľkou 1 PhD študenta  v študijnom programe verejné zdravotníctvo, ktorý je 

pred dizertačnou skúškou. 
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Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. je:  

‐ vysoko uznávanou odborníčkou v oblasti verejného zdravotníctva, hygieny 

a epidemiológie chronických chorôb, 

‐ v rámci jej publikačnej činnosti – vyžiadaných 6 vedeckých publikácii – 2 domáce 

a 4 zahraničné, 
‐ autorkou a spoluautorkou 284 vedeckých prednášok na lokálnej, regionálnej, a 

národnej úrovni, a 107 prednášok na medzinárodnej úrovni, z toho. 

o  5 pozvaných zahraničných  a 8 domácich prednášok, 
‐ členkou viacerých redakčných rád, výborov medzinárodných a celoštátnych 

komisií a odborných spoločností, 
‐ členkou prípravných výborov vedeckých konferencií (4x), 

‐ členkou odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore hygiena (od 
2011/2012), 

‐ členkou komisií pre štátnu skúšku na LF UK Bratislava v odbore pediatria (v 

jazyku anglickom) a pre štátnu skúšku v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

(v slovenskom a anglickom jazyku) , 

‐ členkou 2 redakčných rád (vedecký časopis Hygiena a vedecko-populárny   

časopis Derma revue), 
‐ členkou združenia pre zdravie a výživu (dobrovoľné združenie odborníkov – 

prevencia chronických chorôb) 

 

Za svoju dlhodobú prácu v oblasti verejného zdravotníctva, hygieny a epidemiológie 

chronických chorôb bola opakovane vyznamenaná a ocenená na domácej a medzinárodnej 

úrovni: 

‐ cena za najlepšiu publikáciu roka – 1991, 1993, 1994, 1997, 2001, 1999 (najlepšia 
odborná literárna práca -  čestné uznanie Grand Prix Slovmedica, Slovpharma, 
Slovreha), 

‐ cena za najlepší poster -1998 (medzinárodný kongres Sydney), 2000 (Praha), 

‐ medaila MUDr. I. Stodolu – 2009, 

‐ cena Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a pracovnej skupiny preventívnej 

kardiológie SKS – 2010 za najlepšiu originálnu prácu na XXV. Kongrese SHS, 
‐ pamätný list pri založení SLS v Bratislave – 2010, 

‐ bronzová medaila SLS 2011, zlatá medaila LF UK 2011, 

‐ prémia literárneho fondu – za preklad diela Starostlivosť o dieťa, 
‐ prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru  2011. 

 

 

 Po zhodnotení predloženého inauguračného spisu konštatujem, že doc. MUDr. MUDr. 

Jana Jurkovičová, CSc. spĺňa kritéria a v niektorých vysoko prevyšuje požiadavky pre 

vymenúvacie konanie profesorov na FVZ SZU v Bratislave.   

 

 

V Martine, 2.1.2016.    prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH 

        člen inauguračnej komisie   


