
 

Posudok  na inauguračný materiál pri inauguračnom konaní 

 

 

Univerzita:  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

   

  

Kandidát:  Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

 

Pracovisko:  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

 

Určenie: Inauguračné konanie na hodnosť profesora vo vednom odbore 7.4.2.  

Verejné zdravotníctvo 

 

Oponent: prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, MHA 

 

 

Doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD  predložila materiál na vymenovacie konanie na 

profesora.   

 

Vzdelanie:  
 

Inaugurantka, doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD, ukončila v r. 1984 vysokoškolské 

štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor analytická chémia. V r. 1987 

získala na menovanej fakute titul RNDr., v r. 2011 vedecko-akademickú hodnosť PhD.  Na 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v odbore verejné zdravotnictvo a v r. 2017 habilitovala na 

VŠZaSP sv. Alžbety v odbore Verejné zdravotnictvo.  

 

 

Pedagogická činnosť: 

 

Pedagogicky pôsobí od r. 2011 NA VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Nových Zámkoch, Žiline, 

Skalici, Michalovciach a v prešove. Prednáša predmety biochémia, chémia, analytická chémia, 

hygiena zdravotníckych zariadení, dezinfekcia a sterilizácia, mikrobiológia a imunológia, 

VVČ, granting a výskum, epidemiológia, informačné zdravotnícke systémy, ekológia a základy 

životného prostredia, seminár k záverečnej práci. Vyškolila 2 a v súčasnosti školí 2 

doktorandov.  

 

Publikačná činnost:   

 

Publikovala 136 vedeckých prác, z toho  v 24 ako prvý autor, 41 výstupoch je v časopisech 

indexovaných vo WoS a SCOPUS (23 zahraničných a 18 domácich), z toho v 6 prácach ako 1. 

autor.  

 

Ďalej je autorkou 1 zahraničnej monografie AAA, má 3 kapitoly v zahraničných vedeckých 

monografiích a 3 domáce publikácie charakteru vedeckej monografie. Celkový počet citácií je 

70, z toho 20 registrovaných v zahraničních databázích Web of Science alebo SCOPUS.  

 

 

 



Vedecko-výskumná činnosť:  

Uchádzačka je spoluriešiteľkou 2 vedeckých projektov podporovaných EU.  

 

Prednášková činnost: 

Inaugurantka aktívne participovala na 64 vedeckých podujatiach, z toho 53 bolo pozvaných, 

z toho 5 v zahraničí.  

 

Iná odborná činnosť 

 

Inaugurantka pôsobí od r. 2012 ako vedúca laboratória na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 

v roku 2008 pracovala aj jako humanitárny pracovník, ďalej jako vedúca prevádzky 

v KOMÁRNO CLEANERS a ECOWASH, pôsobila aj ako vedúca technického odboru v NsP 

v Komárne , tiž jako odborný pracovník na Oddelení klinickej biochemie NsP Komárno a  

ako odborný pracovník na úseku špeciálnych metód. Taktiež jako podnikový laborant 

v pivovare v Hurbanove. 

 

 

 

Záver: 

 

 

  Z predloženého materiálu môžem konstatovat, že doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, 

PhD.  je vyzretou osobnosťou na úrovni profesionálnej, pedagogickej a aj vedecko-výskumnej 

a že spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na udelenie hodnosti 

profesora vo verejnom zdravotníctve.. 

Na základe preštudovaných materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu 

stanovených kritérií a konštatujem, že kandidátka požadované kritéria na vymenovanie 

profesorov prijaté vedeckou radou VŠzaSP sv. Alžbety  spĺňa. Z vyššie uvedených dôvodov 

odporúčam pokračovať v inauguračním konaní uchádzača na udelenie pedagogickej 

hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

      prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

 

                Oponent 

 

 

 

 

V Bratislave, 9.12. 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 


