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Vážená pani predsedníčka, 
 

na Vašu žiadosť, vyjadrenú listom z 12.11.2015 a podľa priložených kritérií pre zahájenie 
vymenúvacieho konania profesorov, predkladám oponentský posudok inauguračného 
materiálu doc. MUDr. Jany Jurkovičovej, CSc., pre odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo  
            
1. Kvalifikačné predpoklady 
Menovaná od úspešného ukončenia štúdia medicíny (summa cum laude)  LF UK v Bratislave,  
sa až k súčasnému zahájeniu vymenúvacieho konania za profesorku, vypracovala vďaka 
postupnému odbornému  vzdelávaniu a splnením kvalifikačných predpokladov, t. j. v r. 1989 
dosiahla vedeckú hodnosť CSc. a v r. 2007 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul 
docentky z odboru Hygiena, preventívne lekárstvo a epidemiológia  LF MU v Brne.  
Priebežne absolvovala kurz radiačnej hygieny a nukleárnej medicíny (1988) a workshop 
Health Impact Assessment (2006). 

 
2. Pedagogická činnosť 
O pedagogicko-výchovnej práci doc. Jurkovičovej môžeme konštatovať, že ju od promócie 
v r. 1975 až dodnes, zodpovedne,  komplexne a kontinuálne vykonáva v Ústave hygieny LF 
UK. Svoje pedagogické nadanie a odbornosť, zvýšila a prehĺbila postgraduálnym 
špecializovaným štúdiom vysokoškolskej pedagogiky. V rámci  pregraduálnej výučby, 
v študijných odboroch všeobecného a zubného lekárstva, v početných zdravotníckych  
programoch aj na iných vysokých školách, akými sú SZÚ, VŠZaSP sv. Alžbety,  FTVŠ a 
FZaSP TU, vedie výučbu študijných predmetov z hygieny a verejného zdravotníctva, formou 
prednášok, praktických cvičení, seminárov, skúšok,  konzultácií, odborným vedením 
bakalárskych, diplomových a v postgraduáli doktorandských prác, aj v anglickom jazyku. K 
nadobúdaniu a zvyšovaniu vedomosti poslucháčov, prispela vypracovaním 9 
vysokoškolských učebných textov,  z toho 1 v jazyku anglickom. Ku  školiacim aktivitám 
možno priradiť početné pozvania a vyžiadané prednášky na mnohé odborné podujatia 
a kongresy, rôznych združení a organizácií, u nás a v  zahraničí. Od r. 1990 až doposiaľ,  je 
vysoko kladne hodnotená a oceňovaná jej prednášková činnosť pre lektorov a inšpektorov 
bezpečnosti práce, pre špecializačné a kvalifikačné štúdium Metodického centra mesta 
Bratislavy a odborné vedenie edukačných workshopov „Vzdelaný pacient“.  

 



 
 

3. Vedecká a publikačná činnosť 
Mimoriadne bohatá vedecko-výskumná práca uchádzačky bola od samého začiatku zameraná 
na detskú populáciu a mladistvých, s následnou postupnosťou na všetky vekové skupiny 
nášho obyvateľstva, a to v zmysle detekcie determinantov zdravia  a vplyvov genetických,  
psychosociálnych,  behaviorálnych a environmentálnych rizík  na  organizmus človeka a jeho 
zdravotný stav. Svedčia o tom, záverečné správy  13 úspešne ukončených a  oponovaných 
výskumných úloh a mnohopočetné vedecké práce, publikované v našej a zahraničnej odbornej 
literatúre.  V nich sú  spracované dosiahnuté výsledky a návrhy účinných preventívnych, 
intervenčných a ozdravných opatrení.  Osobitne významné  sú:  
a) relevantné  výsledky   medzinárodného projektu o nadmernej hlukovej záťaži 
novorodencov, detí a dospelej populácie, s konkrétnymi závermi a  podnetnými 
celospoločenskými prínosmi pre prax;    
b)  výsledky multicentrických  projektov, zameraných na vývoj detí a mládeže v SR, 
s tvorbou  nových rastových referenčných štandardov;  
c)  výsledky zo sledovania spôsobu života vysokoškolskej mládeže, s cieľom eliminácie 
rizikových faktorov a zvyšovania uvedomenia zodpovednosti za vlastné zdravie;  
d)  6-ročné výsledky zo sledovania rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb v súbore 
17- tisíc vyšetrených osôb z celej SR, ktoré zhrnula a publikovala v Bielej knihe;  
e) t.č. končí grantový projekt o význame pohybovej aktivity vo vzťahu k telesnému rozvoju, 
fyzickej zdatnosti a duševnej pohode, v spolupráci s FTVŠ.   
Sumár scientografických ukazovateľov, je prehľadne dokumentovaný tabelárnou formou, 
v kategóriách podľa čl. 3 VR FVZ a vyhlášky MŠVVaŠ SR. V zozname autorských 
a spoluautorských publikovaných vedeckých a odborných prác, niektoré niekoľkonásobne 
prevyšujú kritériá ( v bode 3., 45/132, 5., 20/132). Najhodnotnejšími z nich sú 2 monografie, 
9 učebných textov,  5 prác CC a 29 v SCOPUS. Doc Jurkovičová,  je už dlhoročne 
celospoločensky uznávanou expertkou a  koordinátorkou pre výživu ľudí. Z tohto titulu 
vypracovala pre MPaRR SR dva súhrnné materiály, s cieľom zlepšenia výživovej politiky 
štátu, ktoré vyplynuli z  analýzy zdravotného stavu, chorobnosti a vplyvu výživy na zdravie  
nášho obyvateľstva. Je autorkou aj niekoľkých mimoriadne cenných  edukačných  publikácií 
o význame  správnej výživy a životného štýlu v prevencii KVO,  ktoré vypracovala  na návrh 
MZ SR a hlavného koordinátora Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. 
Určené a odporúčané sú pre lekárov,  odborných pracovníkov, lektorov, poslucháčov LF  aj 
laikov, z nich najznámejšou a obsahom vždy aktuálnou,  je monografia s názvom „Vieme 
zdravo žiť?“ 

 
4. Ohlasy na publikačnú činnosť  
Dôkazom záujmu a reakcií,  na výsledky vedecko-výskumnej činnosti, resp. na ich význam 
a využitie v teórii a praxi, sú početné ohlasy v odbornej a vedeckej literatúre, v publikáciách 
zahraničných a  našich autorov, sumárne bez autocitácií 682, z toho 68 registrovaných  
v citačných indexoch sumárne bez autocitácií 682, z toho 68 registrovaných  v citačných 
indexoch Web of Science a SCOPUS.  

 
5. Vedecká škola 
V priebehu svojej vedeckej a pedagogickej praxe, prejavila ústretový prístup a zodpovednosť 
aj v rámci postgraduálneho štúdia doktorandov, z titulu ich individuálneho zvyšovania 
odbornosti a profesionálnej kvalifikácie. Vo funkcii školiteľky vychovala 3 doktorandov, 
jedného s obhajobou dizertačnej práce v anglickom jazyku, dvaja sú priebežne školení, z 
toho jeden je po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky. Na požiadanie dekanov viacerých 



fakúlt, v minulosti aj v súčasnosti ochotne prijíma a vykonáva funkcie konzultantky, 
školiteľky, oponentky, členky skúšobných a oponentských komisií, pre početné bakalárske, 
magisterské, diplomové, špecializačné, doktorandské a habilitačné práce. Je posudzovateľkou 
VEGA a KEGA projektov. 

 
6. Preukázanie medzinárodnej úrovne  
V r. 1986  absolvovala študijný pobyt na Univerzite Martina Luthera v Halle. V r. 2010-2011 
na odozvu svojich úspechov z výsledkov výskumov  o nepriaznivých účinkoch hluku na 
ľudský organizmus, prijala  výzvu k spolupráci s 36 expertnými pracoviskami z celej Európy, 
na riešenie medzinárodného projektu ENNAH  - European Network on Noise and Health,  
2013, 178 s. ISBN 978-92-79-28594-3  
K vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti neodmysliteľne patrí aktívna účasť na 
kongresoch v zahraničí a  na domácich podujatiach s medzinárodnou účasťou. Výsledky 
multicentricky zameranej  vlastnej a tímovej vedecko-výskumnej práce, prezentovala v 284 
príspevkoch na domácich fórach a v 107 prednáškach v 22 krajinách sveta, uvedených 
zostručnene a názorne, t.j. od Českej republiky až po najvzdialenejšie Japonsko a Austráliu. 
             
7. Záverečné ustanovenie  
doc. Jurkovičová v priebehu svojho takmer 40 ročného pôsobenia v Ústave hygieny LF UK, 
resp. UK,  je aktívnou členkou v niekoľkých vedeckých a odborných spoločnostiach, 
z najuznávanejších je jej práca a funkcia vo výbore Slovenskej spoločnosti hygienikov SLS.  
Mimoriadnu aktivitu a organizátorské schopnosti prejavuje  vo funkcii členky organizačného 
výboru,  ktorý tradične každoročne, už po 22-krát usporiadal vedecko-odbornú konferenciu s 
medzinárodnou účasťou, pod názvom „Životné podmienky a zdravie“, a  je aj šefredaktorkou 
Zborníka vedeckých prác z tohto podujatia, ktorý je excerpovaný v Bibliografika medica 
Cechoslovaca. Naprieč celou dlhoročnou široko koncipovanou vedecko-výskumnou 
a pedagogickou prácou doc. Jurkovičovej, neopomenuteľnými sú početné ocenenia, 
vyznamenania a medaily, z  najvýznamnejších je 5 cien za Najlepšiu publikáciu roka, 2 
Prémie Literárneho fondu za preklad a dielo Hygiene-Environmental Medicine,  Bronzová 
medaila SLS a v r. 2011 Zlatá medaila UK.   
 
Napriek tomu, že nie je možné iba v niekoľkých bodoch podať detailnú charakteristiku  
kvalitných osobnostných vlastností a pracovných zásluh uchádzačky, predsa z horeuvedeného 
vyplýva, že doc. Jurkovičová je významnou dlhoročnou pedagogicko - výchovnou 
pracovníčkou a mimoriadne aktívnou, celospoločensky uznávanou vedecko - výskumnou 
odborníčkou v oblasti hygieny a verejného zdravotníctva.  
 
Na základe posúdenia rozsiahleho inauguračného materiálu a uvedených skutočnosti, 
navrhujem a odporúčam zahájenie vymenúvacieho konania menovanej, doc. MUDr. Jany 
Jurkovičovej, CSc., za profesorku pre odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. 

             

 

  Košice, 20. 1. 2016                                           prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc. 

                                                                                                  oponentka 

 


