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O p o n e n t s k ý   p o s u d o k  
na inauguračný materiál 

 
 

Meno:  doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. 
Odbor:  7. 4. 2. - Verejné zdravotníctvo  
Meno oponenta: prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. 

 
Inauguračný spis obsahuje plnenie kritérií pre začatie vymenúvacieho konania 

profesorov FVZ SZU, životopis, doklad o VŠ vzdelaní 2. stupňa, doklad o VŠ vzdelaní 3. 

stupňa, menovací dekrét vedecko-pedagogického titulu docent, ďalšie vzdelanie, prehľad a 

potvrdenia o pedagogickej činnosti na vysokej škole, prehľad aktivít v rámci ďalšieho 

vzdelávania, doklady o účasti v skúšobných komisiách, doklady o vedeckej škole, zoznam 

pôvodných publikovaných vedeckých, odborných prác a ohlasov, učebníc a učebných textov, 

výber 5 najvýznamnejších prác s ohlasmi, doklady o účasti na projektoch a programoch, 

preukázanie medzinárodnej úrovne vedeckých a odborných aktivít, účasť na študijných 

pobytoch v zahraničí, zoznam prednášok doma a v zahraničí, pozvané prednášky, publikácie, 

členstvo a činnosť v odborných domácich a zahraničných spoločnostiach a v redakčných 

radách vedeckých časopisov, domáce a zahraničné vyznamenania, medaily a ocenenia, 

menovacie dekréty do rôznych funkcií a iné závažné údaje.  

Doc. Oleár absolvoval v roku 1981 štúdium medicíny v odbore hygiena na LFH UK 

v Prahe. V roku 1992 získal vedeckú hodnosť kandidát lekárskych vied vo vednom odbore 

Epidemiológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V roku 2006 bol vymenovaný za 

hosťujúceho docenta v odbore verejné zdravotníctvo na FVZ SZU v Bratislave,  v roku 2009 

habilitoval na FVZ SZU v Bratislave  vo vednom odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo.  

V rámci ďalšieho vzdelávania získal v roku 1984 atestáciu I. stupňa v odbore Hygiena 

a epidemiológia, nadstavbovú atestáciu v odbore Epidemiológia v roku 1987 na IVZ 

Bratislava. V roku 1986 absolvoval Doplnkový kurz v organizácii a riadení verejného 

zdravotníctva na ILF v Bratislave.   

 V roku 1989 absolvoval kurz Aktuálne otázky hygienickej služby na COLIUV 

v Moskve, v roku 1990 medzinárodný kurz WHO, IARC, CISL: III. European Educational 

Programme in Epidemiology vo Florencii, v roku 1991 medzinárodný kurz Health and quality 

of life in changing Europe in the year 2000 na štrbskom Plese, v roku 1994 na 

medzinárodnom kurze Statistical models in epidemiology II regression models v Pavii, v roku 



2 
 

1997 na medzinárodnom kurze Vaccinology v Lyone, v roku 1999 na medzinárodnom kurze 

Immunity in the Elderly vo Francúzsku.  

V roku 2000 absolvoval štúdium súdneho inžinierstva na Žilinskej univerzite a stal sa 

znalcom v odbore Hygiena a epidemiológia Krajského súdu v Žiline.              

V rokoch 1981 – 1995 pracoval na OHS - neskôr ŠZÚ – Žilina ako vedúci odboru 

epidemiológie a zástupca riaditeľa, v rokoch 1995 – 1996 v Glaxo Welcomme Bratislava ako 

zástupca pre oblasť antiinfektív pre nemocnice, v rokoch 1996-2001 v Pasteur Merieux 

Connaught Slovensko ako medicínsky riaditeľ, 2001 -2007 Aventis Pasteur Slovensko, 2007-

2013 v Sanofi Pasteur Slovensko ako medicínsky riaditeľ, 2013-2014 v Sanofi Pasteur ČR 

a SR ako riaditeľ  pre vládne a verejné záležitosti a od roku 2014 doposiaľ v Žilpo s.r.o. Žilina 

(ambulancia preventívnej medicíny). 

Pedagogickú činnosť vykonával ako externý pedagóg v rokoch 2001-2007 na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, kde prednášal epidemiológiu, v r. 2003 na JLF – 

Ústave verejného zdravotníctva v Martine  a v r. 2005 na Ústave verejného zdravotníctva LF 

PJŠ Košice prednášal predmet vakcinológia. V roku 2003 prednášal ako externý pedagóg na 

SZU v Bratislave - FVZ v kurzoch MPH (Master of Public Health) vakcinológiu 

a epidemiológiu, od roku 2007 nepretržite bez nároku na mzdu prednášal na FVZ predmet 

vakcinológia pre magisterský stupeň VŠ štúdia a v špecializačnom štúdiu MPH. Náplňou jeho 

pedagogickej činnosti boli prednášky, semináre, cvičenia, vedenie bakalárskych (7), 

rigoróznych (4), magisterských (4) a dizertačných (7) a špecializačných (4) prác, oponovanie 

dizertačných prác (4), členstvo v komisiách pre dizertačné konanie (4). Od roku 2014 je 

garantom študijného programu 7.4.2 Verejné zdravotníctvo na Trenčianskej Univerzite A. 

Dubčeka. 

Publikačné a prednáškové aktivity sú zamerané na verejné zdravotníctvo – 

epidemiológiu, vakcinológiu, štatistiku a informatiku v epidemiológii. 

Je spoluautorom 2 vedeckých monografií (AAB), autorom 3 kapitol v domácich 

monografiách (ABD), je spoluautorom 9 vysokoškolských učebníc (ACB) a 2 

vysokoškolských skrípt (BCI).   

V zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) publikoval 5 prác, na ktoré bolo 71 

ohlasov,  v zahraničných nekarentovaných časopisoch (ADE) publikoval 5 prác, v domácich 

nekarentovaných časopisoch  (ADF) 13 prác, 10 vedeckých prác v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch (AED), 4 publikované príspevky na zahraničných (AFC) a 5 na 

domácich vedeckých konferenciách (AFD), 13 abstraktov príspevkov zo zahraničných 

konferencií (AFG), 25 abstraktov príspevkov z domácich konferencií (AFH), 10 posterov 
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v zborníkoch z domácich konferencií (AFL); je spoluautorom 1 učebnice pre stredné školy 

(BCB), 4 odborných prác v nekarentovaných domácich časopisoch (BDF), 1 odbornej práce 

v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEE), 1 abstraktu odbornej práce v zborníku 

z domáceho podujatia (BFB), 1 kvalifikačná práca (DAI), 4 recenzie v časopisoch 

a zborníkoch (EDI), 6 prehľadových prác, odborných prekladov v časopisoch a zborníkoch 

(EDJ), 2 práce zverejnené na internete (GHG), 1 práca, ktorá nebola zaradená do žiadnej 

z predchádzajúcich kategórií (GII),  spolu 128 prác z odboru verejné zdravotníctvo, 

v ktorých bol 21 x prvým autorom; 55 vedeckých prác bolo publikovaných in extenso 

v recenzovaných vedeckých časopisoch. Na práce autora bolo doposiaľ 116 ohlasov, z toho 

72 v citačných indexoch ISI alebo SCOPUS; citácie zahraničné reg. - 68, citácie zahraničné 

nereg. – 7, citácie domáce nereg – 30, recenzie zahraničné – 3, recenzie domáce – 8.   

Doc. Oleár bol školiteľom 2 doktorandiek, z ktorých jedna ukončila úspešne štúdium 

v  septembri 2014, druhá vykonala dizertačnú skúšku v novembri 2014. T.č. vedie 1 

doktoradku ako školiteľ a 4 doktorandov ako školiteľ – špecialista.  

V rokoch 1994 – 2013 sa aktívne zúčastňoval na 9 vedecko-výskumných národných 

a medzinárodných  projektoch a programoch, a to 4x ako spoluriešiteľ a 5x ako zodpovedný 

riešiteľ. Boli zamerané na riešenie problematiky nákladov, účinnosti, prospešnosti 

a bezpečnosti jednotlivých vakcinačných stratégií, národné surveillance a laboratórne 

kapacity pre prenosné choroby, mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve, biologické 

a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveď, elektronizáciu a informatizáciu epidemiológie 

a zavádzanie informačných systémov (EPIS), zavádzanie štatisticko-analytického systému pre 

epidemiológiu, na celoslovenskú koordináciu postexpozičného používania vakcíny proti 

vírusovej hepatitíde A, surveillance a diagnostika Haemofilových infekcií v SR a na podporu 

a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v ŽSK  - ITMS.   

Svoje vedecké a odborné poznatky prezentoval v období rokov 1982 – 2014 ako autor 

a spoluautor v 99 prednáškach, z toho na regionálnej úrovni 19x, na celoslovenských 

podujatiach 48x, na vedeckých a odborných podujatiach s medzinárodnou účasťou 27.  

 Medzinárodnú úroveň vedeckej a odbornej práce doc. Oleára posudzovali 2 

zahraniční profesori: Prof. MUDr. Peter Pazdiora, CSc., Lekárska fakulta UK v Plzni a prof. 

MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Prahe (posudky 

nemá oponentka k dispozícii).  

Medzi najvýznamnejšie výsledky práce patrí priama účasť na riešení epidemiologickej 

situácie vírusovej hepatitídy typu A v dvoch lokalitách SR , kde bola prvýkrát použitá vakcína 

proti VHA v postexpozičnej indikácii na svete. Na publikovanú prácu bolo 60 zahraničných 
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ohlasov. Publikácia sa stala základnou prácou pri prezentovaní aktívnej imunizácie 

v postexpozičnej aplikácii. Medzi ďalšie významné práce patrí publikácia o incidencii 

hemofilových infekcií detí v SR, ktorá slúžila ako podklad na vybudovanie NRC pre 

hemofilové infekcie.  

Doc. Oleár bol v r. 2007-2011 čestným členom VR FVZ SZU v Bratislave, od r. 2011 

je riadnym členom VR FVZ SZU. Je členom 2 redakčných rád časopisov ( Bedeker zdravia, 

Zdravotnícke listy), bol členom PZ MZ SR pre odbor epidemiológie, členom odborného 

grémia Sekcie hygieny a epidemiológie MZ SR (1992), členom pracovnej skupiny pre 

imunizáciu MZ SR (1992-1995).  Vo významnej miere sa podieľal na príprave a zavedení 

EPIS pre pracoviská epidemiológie v SR, bol členom pracovnej skupiny pre reformu 

hygienickej služby, zúčastňoval sa prípravy a overenia ISOP (informačný systém očkovania 

populácie), podieľal sa na príprave a zaradení predmetu vakcinológia do študijného plánu 

verejné zdravotníctvo na FVZ SZU v Bratislave.  

Za svoju publikačnú, odbornú a organizačnú prácu v oblasti epidemiológie, 

vakcinológie a verejného zdravotníctva získal viaceré ocenenia: v r. 2001 ako zakladajúci člen 

SEA (Slovenská epidemiologická asociácia), v r. 2006 prevzal bronzovú medailu prof. 

Červenku za rozvoj epidemiológie, v r. 2011 sa stal čestným členom výboru SEVS , v r. 2014 

dostal striebornú medailu prof. Červenku za rozvoj vakcinológie v SR, v r. 2014 Ďakovný list 

SEVS SLS.  

 

Z Á V E R 

Pedagogická, vedecko-výskumná a organizačná činnosť doc. MUDr. Vladimíra 

Oleára, CSc. je  rozsiahla a pokrýva širokú oblasť epidemiológie, vakcinológie  a verejného 

zdravotníctva.  Všetky dokumentované aktivity v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej, 

publikačnej, prednáškovej a organizačnej svedčia o jeho vedeckých, odborných 

a organizačných kvalitách, ktoré sú uznávané v SR i v zahraničí. Všetky kritériá FVZ SZU na 

začatie vymenúvacieho konania profesorov  spĺňa, mnohé vysoko prekračuje.   

Po posúdení predloženého materiálu – prílohy k žiadosti o vymenovanie za profesora - 

odporúčam inauguračnej komisii a Vedeckej rade Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave, aby  

schválila návrh na vymenovanie doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc.                      

za profesora v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. 

 

Bratislava,12. 9. 2015              prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. 


