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Holandský profesor Sijmen A. Reijneveld prednášal v Historickej
aule UPJŠ o hodnotení kvality výskumnej práce akademických tímov
Na pozvanie pracovníkov Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach zavítal do Košíc holandský profesor Sijmen A. Reijneveld z Univerzity
v Groningene. Jeho prednášku o spôsobe hodnotenia kvality výskumnej práce
akademických tímov si mohli zamestnanci a študenti univerzity vypočuť v stredu
10. februára 2016 v Historickej aule UPJŠ na Šrobárovej ulici. Poslucháči sa dozvedeli,
akým spôsobom si na Univerzite v Groningene, ktorá sa nachádza v prvej stovke
najlepších univerzít na svete, určujú výskumné stratégie a akým spôsobom hodnotia
kvalitu vedeckej práce a spoločenský prínos.
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„Excelentnosť výskumu a jeho spoločenský význam sú hlavné kritériá kvality vedy.
A práve to sú aspekty, ktoré hodnotíme,“ konštatoval prof. S. A. Reijneveld a zdôraznil, že
na tomto hodnotení by sa mala vedecká obec podieľať v celej šírke výskumného zamerania.
„Pretože len dobre štruktúrované a pravidelné hodnotenie môže pomôcť zlepšiť a udržať
vysokú úroveň kvality vedy,“ podotkol prof. Reijneveld.
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Prof. Reijnevelda privítala na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako prvá prorektorka
pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Jeho návštevu komentovala
slovami, „že prichádza na Slovensko v čase, kedy sa verejnosť intenzívnejšie venuje
problematike školstva a jeho kvalite a rovnaké otázky je možné preniesť aj do oblasti
vedeckého výskumu a merania jeho kvality.“ Prednáška prof. Reijnevelda pritom môže
podľa nej ponúknuť príklady i praktické návody, ako možno hodnotiť kvalitu výskumu,
prípadne i vzdelávania.
Po prednáške prijal profesora Reijnevelda oficiálne rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc. a v rozhovore s ním podčiarkol nevyhnutnosť vedeckej práce na základe
kvalitného výskumu. Zároveň vyjadril potešenie z toho, „že sme na pôde jednej z najlepších
univerzít na Slovensku mohli privítať renomovaného holandského profesora a vypočuť si
jeho prednášku o možnostiach hodnotenia vedeckej práce, ktorá je využiteľná
aj v podmienkach našej univerzity.“

Podľa prorektora UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku, prof. MUDr. Pavla Jarčušku,
PhD., je profesor Reijneveld medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti výskumu
sociálnych determinánt zdravia a s Lekárskou fakultou UPJŠ spolupracuje už vyše 20 rokov.
„Spolupráca s prof. Reijneveldom a jeho kolegami v oblasti chronických ochorení ako
sú Parkinsonova choroba a sclerosis multiplex viedla k významnému rozvoju vedeckej
práce na našej neurologickej klinike a následne aj k širšej spolupráci v oblasti neurológie
s Univerzitou v Groningene, čo je dôkazom toho, že cesta k úspešnému napredovaniu
univerzity vedie cez medzinárodnú spoluprácu,“ hovorí na margo tejto spolupráce
prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice prof. MUDr. Zuzana Gdovinová,
PhD., ktorá sa včerajšej prednášky takisto zúčastnila.
Ako konštatovala prednostka Ústavu psychológie zdravia UPJŠ LF prof. Mgr. Andrea
Madarasová Gecková, PhD., Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach spolupracuje s Univerzitou v
Groningene už dve desaťročia na spoločných výskumných projektoch a výchove mladých
výskumných pracovníkov v oblasti výskumu sociálnych determinánt zdravia zraniteľných
skupín populácie ako sú deti a dospievajúci, pacienti trpiaci chronickým ochorením
či marginalizované skupiny Rómskej populácie.
„V rámci tejto spolupráce bolo vychovaných už 25 doktorandov a publikované stovky
vedeckých publikácii. Významným prínosom tejto spolupráce je okrem budovania
výskumných kapacít aj implementácia získaných poznatkov do praxe,“ poznamenala prof.
Madarasová Gecková, podľa ktorej majú roky vzájomnej inšpirácie a spolupráce medzi
Groningenom a Košicami bohatú úrodu generácie výskumných pracovníkov, ktorí nesú
získané know-how ďalej. „Prednáška profesora Reijnevelda na pôde UPJŠ je ďalším
obohatením, ktoré, ako dúfame, ovplyvní diskurz v oblasti strategického manažementu vedy
a výskumu na Slovensku,“ zdôraznila prednostka Ústavu psychológie zdravia.
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Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ absolventi a študenti doktorandského
štúdia na Univerzite v Groningene
s garantom odboru profesorom
S. A. Reijneveldom pred jeho
prednáškou v Historickej aule UPJŠ.

Kto je prof. Sijmen A. Reijneveld
Je profesorom v odbore Komunitná medicína a vedie výskumný program v oblasti podpory
zdravia a podpory sociálnej participácia zdravotne znevýhodnených napr. v prípade chronického
ochorenia. Úspešne viedol a naďalej vedie mnoho observačných i intervenčných štúdii skúmajúcich
behaviorálne faktory zdravia, problémové správanie detí a dospievajúcich, zdravie gerontov,
ak aj podporu zdravia týchto zraniteľných skupín populácie. Publikoval stovky vedeckých prác a je
členom viacerých výskumných komisií a výborov (napr. Dutch Health Council a Dutch National
Research Institute) a edičných rád (European Journal of Public Health a i.).

Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
zabezpečuje vedeckú a výskumnú činnosť a rozvoj v oblasti psychológie zdravia. Zameriava
sa najmä na skupinu dospievajúcich ako aj sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny
populácie, zvlášť skupine obyvateľov rómskych osád. Pozornosť je venovaná aj problematike
migrácie, migrantov, etnických menšín a ich zdravotných potrieb ako aj skupinám ohrozených
chudobou, či školákom so špeciálnymi zdravotnými potrebami.
Pracovisko pri svojej činnosti nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s Univerzitou v Groningene
a spolupracuje aj s kanceláriou WHO na Slovensku. V rámci medzinárodnej štúdie HBSC rozvíja
spoluprácu s Univerzitou Palackého v Olomouci a ďalšími európskymi univerzitami, spolupracuje aj s
Deakin Univerzitou v Melbourne v Austrálii. Výskumná spolupráca s viacerými externými
spolupracovníkmi a pracoviskami viedla k založeniu Community Health Research Network
(CoHeRenT), www.coherent.sk.
Pracovníci ústavu spolupracujú aj s Ministerstvom zdravotníctva SR na príprave projektu
monitoringu účinnosti programov podpory zdravia vylúčených rómskych komunít. Jeho výskumný
tím participoval či participuje na niekoľkých projektoch slovenských výskumných agentúr (APVV,
VEGA), niekoľkých európskych projektoch (DG Sanco, 7RP), na projektoch zo štrukturálnych fondov
(CEMIO, CEEPM, VIPPA, SODEZZ) a podieľajú sa na príprave projektov Horizon2020.
Aktuálne rozbiehajú výskumní pracovníci Ústavu psychológie zdravia výskum trajektórie
detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme zdravotníckej, sociálnej
a preventívnej starostlivosti a pripravuje sa tiež výskum úlohy zdravotnej gramotnosti
v manažmente chronických ochorení.
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