SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE
ustanovenej dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
k menovaniu

doc. MUDr. Alexandry Bražinovej, PhD., MPH,
docentky Ústavu epidemiológie LF UK v Bratislave za profesorku v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania Epidemiológia
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH sa narodila v roku 1971 v Bratislave.
Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1989 až 1996 na 3. Lekárskej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe v odbore Všeobecné lekárstvo. V rokoch 2001 až 2003
absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave doktorandské štúdium
v odbore Sociálne lekárstvo, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce a získaním
vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“. V roku 2017 úspešne habilitovala na 3.
Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore Hygiena, preventívne lekárstvo
a epidemiológia.
Po ukončení vysokoškolského štúdia v rokoch 1998 – 1999 absolvovala stáž v School
of Public Health, George Washington University vo Washington DC v USA. Od roku 1999
do roku 2003 pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR. V rokoch 2004 až 2006
absolvovala post-doktorandskú výskumnú stáž v School of Public Health, University of
California in Berkeley, USA. V rokoch 2006 až 2017 pôsobila ako prezidentka Rady
riaditeľov v International Neurotrauma Research Organization vo Viedni, Rakúsko. Od roku
2007 do roku 2017 pôsobila na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity ako odborná asistentka. Od r. 2017 doposiaľ pôsobí
ako docentka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a súbežne od roku 2015 pôsobí aj ako odborný radca v odbore Epidemiológia v RÚVZ so
sídlom v Bratislave.
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH v roku 2001 ukončila špecializačné
štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH) a v roku 2019 získala
špecializáciu v špecializačnom odbore Verejné zdravotníctvo.
Menovaná je tiež členkou odborovej komisie pre doktorandský študijný program
Hygiena v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave. Je členkou
viacerých významných odborných spoločností a komisií (National Contact Point for HIV
ECDC Štokholm, Rada duševného zdravia pri MZ SR, Národná pracovná skupina pre SR
WHO Public Health System Self-Evaluation, pracovná skupina Global Burden Disease Study,
SLS SEVZ a SAVEZ).
Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bola opakovane ocenená. V roku 2000
získala cenu Slovenskej spoločnosti zdravotníckeho práva SLS za najlepšiu publikáciu, v roku
2017 jej bola Literárnym fondom udelená prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo
v kategórii prírodné a lekárske vedy.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH doložila viac ako 11-ročnú
kontinuálnu pregraduálnu pedagogickú činnosť. Viac ako 7 rokov pôsobila ako odborná
asistentka na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity a od r. 2017 pôsobí vo funkcii docentky v Ústave epidemiológie LF UK
v Bratislave.
Zabezpečuje výučbu domácich a zahraničných študentov LF UK (v rámci prednášok
a praktických cvičení) v predmetoch zo študijného odboru Epidemiológia v študijných
programoch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental Medicine.
Inaugurantka je členkou komisie pre štátnu záverečnú skúšku - Obhajoba diplomovej
práce v študijnom programe Všeobecné lekárstvo.
Do podania žiadosti o začatie inauguračného konania bola menovaná konzultantkou
a vedúcou 30 diplomových prác a oponentkou 29 diplomových prác.
Je autorkou a spoluautorkou 1 vysokoškolskej učebnice a 2 učebných textov
v celkovom rozsahu 6,12 AH.
HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH v roku 2003 obhájila na LF UK
v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť Philosophie doctor (PhD.) v odbore Sociálne
lekárstvo na tému „Práva pacientov v Slovenskej republike“. K habilitačnému konaniu
predložila menovaná prácu „Epidemiologické prístupy k hodnoteniu výskytu úrazov mozgu –
dizajn, limitácie, využitie“, ktorú úspešne obhájila pred VR 3. lekárskej fakulty Univerzity
Karlovej v Prahe, ČR a v roku 2017 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul docent
v odbore Hygiena, preventívne lekárstvo a epidemiológia.
Inaugurantka má registrovaných spolu 164 výstupov a 15837 ohlasov. Je autorka
a spoluautorka kapitol vo vedeckých monografiách (4 vydané v zahraničných
vydavateľstvách, 2 v domácich vydavateľstvách), autorka alebo spoluautorka 108 vedeckých
prác in extenso v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch
a recenzovaných domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch. Prvou autorkou je v 23
vedeckých prácach, z toho v kategórii A – vedecké práce v časopisoch s IF > 0,91 má 74
publikácií, z toho v 7 je prvý alebo korešpondujúci autor. Všetky publikované práce sú
z oblasti epidemiológie. Vedecké práce uchádzačky boli citované celkom 15837x, z toho
15826 citácií v publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science
a v databáze SCOPUS
V rámci vedeckej školy menovaná ukončila výchovu 3 doktorandov a aktuálne je
školiteľkou 2 doktorandov.
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH má tiež výrazný podiel na riešení
grantových projektov, doposiaľ bola resp. je riešiteľkou 10 vedecko-výskumných projektov,
z toho 6x vo výskumných projektoch medzinárodných grantových agentúr a 4x v projektoch
domácich grantových agentúr.
Viackrát bola členkou organizačných výborov odborných a vedeckých kongresov
a sympózií, na ktorých aktívne prednášala a viedla odborné sekcie.

Docentka Bražinová je pravidelnou recenzentkou vedeckých a odborných časopisov
a recenzentkou monografií a učebných textov.

ZÁVER INAUGURAČNEJ KOMISIE
Na základe vyššie uvedených skutočností si dovoľujeme konštatovať, že doc. MUDr.
Alexandra Bražinová, PhD., MPH je výraznou, pedagogicky vyspelou, vedecky a odborne
vyzretou osobnosťou s vysokým morálnym kreditom.
Na základe pozitívnych oponentských posudkov, ako aj po posúdení inauguračnej
prednášky na tému “Epidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie“
inauguračná komisia konštatuje, že doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH nielen
spĺňa, ale v mnohých oblastiach vysoko prekračuje požadované kritériá podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent
a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej
fakulte. Prednáška zodpovedala vedeckej a odbornej orientácii autorky, ale zároveň
reflektovala aktuálnu problematiku, ktorá zaujíma odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Vychádzala z medzinárodne rozpoznanej a uznávanej metodiky, ktorá v ostatných rokoch
významne prispela k poznaniu záťaže obyvateľstva vo svete s aplikáciami do domácej
situácie.
Inauguračná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Lekárskej fakulty vymenovať doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD., MPH
za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Epidemiológia.
V súlade s Rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, vzhľadom na
epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a Uznesením vlády SR
č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania zo dňa 13.10.2020, sa členovia inauguračnej komisie
a oponenti zúčastnili inauguračnej prednášky a inauguračného konania pred VR UPJŠ LF
dištančne prostredníctvom MS TEAMS.
V Košiciach, 16. 3. 2021

Podpisy členov inauguračnej komisie:
Predseda: prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
profesorka v odbore Epidemiológia
Ústav epidemiológie UPJŠ LF, Košice

.....................................................

Členovia: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH.
Ústav hygieny LF UK
Špitálska 24
Bratislava

............MS TEAMS....................

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU
Univerzitné nám. 1
Trnava

............MS TEAMS....................

prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.
Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL
Hněvotínská 3
Olomouc, ČR

............MS TEAMS....................

