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F A K U L T A  V E R E J N É H O  Z D R A V O T N Í C T V A  

 

Oponentský posudok k inaguračnému materiálu pri inaguračnom konaní 

doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc.  

 
Študijný odbor: 7.4.2 Verejné zdravotníctvo                                  

 

Inauguračný materiál predkladá: doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. 

 

Oponent inaguračného materiálu: Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH  

  

Pracovisko oponenta: FVZ SZU, Bratislava 

 

 Doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.  predložil inaguračný spis, ktorý obsahuje materiály 

potrebné na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, podľa kritérií Fakulty verejného 

zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách.  

 Predkladateľ splnil požadované kvalifikačné predpoklady, v odbore verejné 

zdravotníctvo pracuje kontinuálne 24 rokov, prednášal pre viacero univerzít. Kandidátom 

lekárskych vied v odbore epidemiológia sa stal v roku 1992, v odbore Verejné zdravotníctvo 

habilitoval v roku 2009. Má atestáciu v odbore hygiena a epidemiológia. Bol riešiteľom alebo 

spoluriešiteľom 9 projektov, je spoluautorom 2 monografií, 9 vysokoškolských učebníc a 8 

skrípt. Predkladateľ je autorom 128 vedeckých prác, 55 prác bolo v kategórii A, 21-krát je 

prvým autorom, 5 prác bolo publikovaných v karentovaných časopisoch, citovaný bol 116-

krát. Všetky publikácie sú v odbore verejné zdravotníctvo, získal niekoľko ocenení, je členom 

viacerých vedeckých rád a redakčných rád časopisov. Osobitne by som vyzdvihla jeho 

kontinuálnu a bohatú vyžiadanú prednáškovú činnosť, často bez nároku na odmenu. Pôsobil 

zväčša ako externý predagóg, bez ustanoveného pracovného času. V prehľade autor uvádza 

pozitívne posudky zahraničných profesorov, avšak nie sú k spisu doložené.  



2 
 

  

Záver: Autor splnil všetky požadované kritériá na zahájenie vymenúvacieho konania 

profesorov, mnohé z nich výrazne prekročil. Verejnému zdravotníctvu sa venuje celú 

svoju profesijnú kariéru a patrí k významným odborníkom v oblasti epidemiológie 

a vakcinológie. Je členom viacerých odborných spoločností a redakčných rád odborných 

časopisov, za svoju prácu i odborný prínos získal viacero významných ocenení. 

Inaguračný materiál hodnotím pozitívne, odráža osobné zanietenie i vysoké odborné 

kvality doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc. a odporúčam jeho menovanie za profesora 

v odbore Verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, 5. 9. 2015     Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


