
   Oponentský posudok na inauguračný spis 

 

Meno: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc 

Odbor: 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo 

Meno oponenta: Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.>> 

  Doc. MUDr. Ľ. Legáth, CSc, prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, 

KPLaKT LF UPJŠ Košice predložil inauguračný materiál pre vymenúvacie konanie na profesora v štúdijnom 

odbore 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo  na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. Predložený inauguračný spis je v  súlade so zákonom stanovenými kritériami 

a smernicou pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, ktorú schválila Vedecká rada SZU 

v Bratislave. 

  Inauguračný spis obsahuje: 

1. Prehľad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov FVZ SZU 

2. Profesijný životopis 

3. Doklady o kvalifikačných predpokladoch 

4. Pedagogická činnosť 

4.1. Prehľad pedagogickej činnosti 

4.2. Účasť na pedagogickom procese, pregraduálna a postgraduálna výchova 

4.3. Prehľad aktivít ďalšieho vzdelávania, menovacie dekréty 

5. Publikačná činnosť 

5.1. Prehľad publikačnej činnosti 

5.2. Prehľad publikačných výstupov kategórie A s impakt faktorom (IF) IF > 0,35 

5.3. Ohlasy na publikačnú činnosť ň 

5.4. Prehľad najvýznamnejších publikácii a ohlasov na publikačnú činnosť 

6. Vedecká škola uchádzača 

6.1. Formovanie vedeckej školy 

6.2. Zoznam prednášok doma a vzahraničí, pozvané prednášky 

6.3. Členstvo a činnosť v odborných domácich a zahraničných spoločnostiach, redakčných 

radách vedeckých časopisov 

6.4. Vyznamenania, medaily a ocenenia 

6.5. Menovacie dekéty do funkcii 

7. Účasť na grantoch, projektoch a úlohách 

 

Uchádzač doc.MUDr. Ľubomír Legáth, PhD, predložil materiál, ktorý svedčí o splnení 

požadovaných kritérií pre inauguračné konanie na FVZ, SZU v Bratislave. 



Kvalifikačné predpoklady: 

V kritériu kvalifikačných predpokladov materiál obsahuje dokumenty potvrdzujúce ukončené 

vysokoškolské vzdelanie na LFH UK v Prahe v roku 1984, kandidatúru v lekárskych vedách 

(hygiena 51-07-9) v roku 1988 a docentúra v roku 2002 (vnútorné choroby 51-05-9). Ďalej 

pokračoval špecializačným štúdiom v internej medicíne, hygiene práce a pracovnom 

lekárstve, funkčnej diagnostike, pneumológii a ftizeológii a všeobecnom lekárstve.  

Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval na Katedre hygieny práce a nemocí povolání 

Lékařské fakulty hygienické University Karlovy Praha až do roku 1995. Od roku 1995 až 

doteraz pracuje na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP 

Košice. 

Pedagogická činnosť: 

V pedagogickej činnosti spĺňa uchádzač všetky kritéria. Kontinuálne vyučoval na Lekárskej 

fakulte hygienickej v Prahe 10 rokov a na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach 

od roku 1995 doteraz, celkove 32rokov. Vyučoval tiež súbežne na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach a na  Ústave sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča 

v Prešove, Vysokej školy sv. Alžbety n.o. v Bratislave. 

Vedecká a publikačná činnosť: 

Uchádzač  so spoluatorským kolektívom publikoval dvojo skrípt resp. učebných textov a je 

spoluautorom dvoch monografii. V časopiseckej literatúre sú pozoruhodné publikácie vo 

vedeckých časopisoch evidovaných databázou CC, ktorých je 10. Je škoda, že len v dvoch je 

uchádzač prvým autorom. Pri množstve časopiseckých prác, ktoré publikoval to skôr 

navodzuje dojem prílišnej skromnosti a snahy pomáhať nastupujúcim adeptom vedy 

a výskumu. Publikované práce majú solídny ohlas s celkovým počtom 70  a prekračujú aj 

hranicu predpísaného impakt faktora 0,35. Publikačné kritérium uchádzač splnil. V oblasti 

vedeckej aktivity uchádzač bol spoluriešiteľom siedmych výskumných projektov a dvoch 

projektov, ktoré odovzdal a sú v štádiu schvaľovania.  

Vedecká škola:  

Uchádzač bol školiteľom 3  doktorandov v štúdijnom odbore Verejné zdravotníctvo a 3 

doktorandov v štúdijnom odbore Vnútorné choroby, ktorí úspešne ukončili doktorandský 

program. Okrem toho je  t. č. školiteľom troch doktorandov vo vednom odbore Verejné 

zdravotníctvo a jedného doktoranda v štúdijnom odbore Vnútorné choroby.  Bol 

tiež školiteľom väčšieho počtu študentov diplomových prác ako aj školiteľ školencov 

špecializačných prác.  

Doc. MUDr. Ľ. Legáth, CSc je uznávaným odborníkom v klinickom pracovnom lekárstve 

a klinickej toxikológii a podieľa sa na aktivitách mnohých odborných spoločností 

a pracovných skupín.  Podieľal sa na organizácii mnohých medzinárodných kongresov 



a sympózií venovaných problematike pracovného lekárstva a klinickej toxikológii ako člen 

vedeckého výboru a čestného predsedníctva. Bol autorom alebo spoluautorom vedeckých 

prednášok a prezentácií na medzinárodných a domácich vedeckých podujatiach. Spoločnosť 

pracovného lekárstva SLS odmenila jeho publikačnú aktivitu Cenou za najlepšiu publikáciu 

v rokoch 2007, 2009 a 2013. Získla tiež bronzovú medailu za Zásluhy o Slovenskú lekársku 

spoločnosť v r. 2008. 

 

Po zhodnotení inauguračného spisu môžem konštatovať, že doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc 

spĺňa kritéria pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na FVZ SZU v Bratislave. 

 

V Bratislave 12. 8. 2017 

       Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.   

                  

  

 

  


