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Oponentka : doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. 

 

Vědecká rada Vysoké školy zdravotníctva a sociálnem práce sv. Alžbety v Bratislave na svém 

zasedání dne 15. 4. 2014 mne jmenovala oponentkou inauguračního řízení doc. MUDr. Anny 

Lesňákové, Ph.D. Na základě tohoto jmenování jsem vypracovala oponentský posudek 

k jmenování  za profesora v oboru 7. 4. 2 Verejné zdravotníctvo.  

Posudek je vypracovaný na základě předloženého souboru písemných dokladových materiálů 

mapujících plnění požadovaných kritérií determinovaných Vědeckou radou Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnem práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Ke zpracování oponentského posudku na inaugurační spis doc. MUDr. Anny Lesňákové, 

PhD. jsem obdržela všechny potřebné dokumenty a materiály, které jsou povinné k posouzení 

uchazeče na jmenování profesorem v oboru 7. 4. 2 Verejné zdravotníctvo ( životopis, sumární 

přehled pedagogické činnosti, publikační činnost, přehled řešených vědecko- výzkumných 

prací, seznam prací, citací a ohlasů). 

 

Doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., narozená v roce 1954 v Ružomberku ukončila  

vysokoškolské studium na Lekárskej fakulte UK v Martine v oboru všeobecné lékařství v roce 

1979. V roce 1983 absolvovala atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství, v roce 1987 

atestaci II. stupně v oboru přenosné choroby a v roce 2001 atestaci I. stupně v oboru 

všeobecné lékařství. V roce 2007 získala titul Philosophia doctor na Trnavské univerzitě 

Fakultě zdravotníctva a sociálnem práce v Trnave. V roce 2009 habilitovala na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnem práce  sv. Alžbety v Bratislave. V roce 2014 požádala o 

inaugurační řízení na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave .  

 

V letech 2002 - 2005 působila jako odborný asistent  na Pedagogické fakultě Katolíckej 

univerzity v Ružomberku,  v roce 2005 začala působit na Fakultě zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku jako docent a od roku 2013 je děkankou Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Od roku 2009 – dosud pedagogicky působí na VŠZaSP Sv. Alžbety, n.o., Bratislava. 

Kontinuální pedagogickou činnost tedy vykonává  13 let. 

Při své pedagogické činnosti vyučovala předměty infekční a parazitární choroby v třetím 

světě, infektologii, farmakologii, epidemiologii infekčních chorob, tropické nákazy, a 

antibiotická politika. 

 

 Výchova vědecko – pedagogických pracovníků:  

Jmenovaná v minulosti vedla celkem  2 doktorandy a v současné době vede také 2 

doktorandy, školila  celkem 12 diplomantů a vedla 7 bakalářských prací, oponovala 8 

doktorských prací. 

Paní docentka byla členkou zkušebních komisí pro obhajoby disertačních prací na VŠZaSP 

sv. Alžbety v Bratislave, Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave. 



Přednesla 3 pozvané příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích a 12 na domácích 

konferencích. Dále přednesla 1 příspěvek na zahraniční konferenci a 2 domácích 

konferencích. Celkem tedy 18 příspěvků z toho 15 pozvaných. Dále publikovala 2 abstrakty 

příspěvků  ze zahraničních konferencí a 13 abstraktů příspěvků z domácích konferencí. 

Paní docentka je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, předsedkyní ATB komisie, 

členkou Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku, poslankyní městského 

zastupitelstva v Ružomberku, členkou Mestskej školskej rady, členkou Komisie pre verejný 

poriadok, prevenciu kriminality, drogových záležitostí a sociálnych vecí, členkou Komisie pre 

životné prostredie, členkou pracovnej skupiny KU pre prípravu komplexnej akreditácie FZ 

KU v Ružomberku, členkou Rady školy Strednej zdravotnej školy Márie Terézie Schererovej 

v Ružomberku, členkou Rady školy Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, členkou 

Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz SR, ČR, členkou Mezinárodného konsorcia pre 

kontrolu nozokomiálnych infekcií, členkou výboru Slovenskej spoločnosti infektológov, byla 

členkou Akademického senátu KU v Ružomberku, členkou Vedeckej rady KU 

v Ružomberku, členkou Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, členkou 

Vedeckej rady VŠZsSP sv. Alžbety so sídlom v Bratislave. Je členkou redakční rady 

odborných časopisů jako Zdravotnické štúdie, Slovak Journal of Health Sciences a Kariér. 

 

Pobyty na zahraničních univerzitách: 

Absolvovala celkem 2 studijní pobyty v zahraničí. V roce 1995 se účastnila měsíční stáže 

v Insel Spital v Bernu, Švýcarsku a v roce 2011učitelké mobility v Krakově. 

 

Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou  12 výzkumných projektů a 1 KEGA projektu. Jednalo se o 

ESF projekt, projekt MZ SK, ITMS, SEOMPZ – MO SR, projekt Úradu vlády, Mezinárodní 

granty EÚ,  granty z Operačního programu, mezinárodní projekt řešený s Argentínou, 

celoevropský projekt e Bag a projekt MŠVVaŠ SR a 022UK – 4/2014 Importvané vírusové 

infekcie jsou ve stádiu posuzování. 

Tedy 2 projekty jsou v současné době v posuzovacím řízení. 

 

 Vědecký výzkum a publikační činnost: 

 Jmenovaná je autorkou 2 vědeckých monografií vydaných v zahraničních vydavatelstvích, 2 

vědeckých monografií vydaných v domácích vydavatelstvích , dále kapitol ve 2 monografiích 

vydaných v zahraničí a kapitoly v 1 monografii vydané v domácím vydavatelství. 

Vypracovala 3 vysokoškolské učebnice. Publikovala 13 vědeckých prací v zahraničních 

karentovaných časopisech  a 1 vědeckou práci v domácím karentovaném časopise. Dále 17 

vědeckých prací publikovala v nekarentovaných domácích časopisech a 4 vědecké práce  

v zahraničních vědeckých sbornících a monografiích.  Vypracovala 2 učebné texty, 3 

kvalifikační práce a 3 redakční práce knižního charakteru. 

 

Statistika ohlasů je 64 v zahraničních publikacích a 47 citací v domácích publikacích, celkem 

tedy 111. 

 

Podklady k posouzení aktivit paní doc. MUDr.  Anny Lesňákové, PhD., předložené za účelem 

inauguračního řízení a její jmenování profesorem v oboru 7. 4. 2 Veřejné zdravotnictví 

potvrzují její vysokou odbornou vědecko - výzkumnou a pedagogickou způsobilost. Na 

základě posouzení souboru publikovaných prací a sumárních tabulek a přehledů 

pedagogických, výzkumných a odborných aktivit konstatuji, že byly splněny kvantitativní i 

kvalitativní ukazatele stanovené Vědeckou radou VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. 

Alžbety v Bratislave. Jmenovaná splňuje požadované kritéria pro jmenování profesorem. 

 



Doporučuji Vědecké radě VŠ zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety v Bratislave 

schválit návrh na jmenování doc. MUDr. Anny Lesňákové, PhD. profesorem ve studijním 

oboru 7. 4. 2 Verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

České Budějovice 26.2.2015                             doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., v. r. 

 

 


