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Inauguračný spis Doc. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD. obsahuje podrobný súhrn aktivít, ktoré 

podmienili úspešné začatie inauguračného konania. Po preštudovaní predloženého materiálu 

podávam nasledovné hodnotenie. 

Pedagogická činnosť 

Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. od roku 1999 pracovala na viacerých renomovaných 

pracoviskách v Rakúsku, Nemecku, Kanade a na Slovensku. Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 

pôsobila od roku  2010 ako odborná asistentka a od apríla 2010 doteraz ako docentka. Okrem 

vedecko-výskumnej a zdravotníckej činnosti vykonávala aj  komplexnú pedagogickú činnosť.  Vedie 

praktické cvičenia, semináre a prednášky v slovenskom aj anglickom jazyku.  Je členom/predsedom 

skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky. V inauguračnom spise je dokladované jej autorstvo 

jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v domácich vydavateľstvách a dvoch skrípt so súhrnným 

rozsahom v počte 10,44 autorských hárkov, čím spĺňa kritéria pre pedagogickú činnosť. 

Vedecko-výskumná činnosť 

Bohatú vedecko-výskumnú činnosť dokumentuje zoznam prednášok, publikácií a citácií jej prác 

a pozvaných prednášok: 52 pôvodných vedeckých prác, z toho 10 vedeckých prác v zahraničných 

karentovaných časopisoch, 125 citácií spolu, z toho 103 citácií v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. Doc. MUDr. Ingrid 

Schusterová, PhD. je riešiteľom viacerých grantových úloh a projektov: 7 grantových úloh, 

2 x zodpovedný riešiteľ a 5 x spoluriešiteľ.     

Liečebno-preventívna činnosť 

Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. absolvovala atestácie v odbore interné lekárstvo a pediatria 

prvého stupňa, špecializačnú skúšku z kardiológie a z pediatrickej kardiológie. Pracovala na viacerých 



renomovaných kardiologických pracoviskách v Rakúsku, Nemecku, Kanade a na Slovensku. T.č. je 

prednostkou Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach. 

Organizačná činnosť 

Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. absolvovala špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore 

Zdravotnícky manažment a financovanie, téma práce „Ľudské zdroje a ich manažment v pediatrickom 

prostredí.“ 

Vedecká škola 

Vedeckú školu Doc. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD. reprezentujú štyria ukončení doktorandi, 

v dvoch prípadoch ako školiteľka a v ďalších dvoch ako školiteľka špecialistka. U troch v súčasnosti 

prebieha doktorandské štúdium.   

 

Záver 

Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. v zmysle zákona MŠ SR č.6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedeckých titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

spĺňa kvalifikačné vedecko-výskumné a pedagogické podmienky nevyhnutné pre udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v študijnom odbore Vnútorné lekárstvo. 

 

Na základe vyhodnotenia inauguračného spisu a informácií z odborných kruhov som dospel k názoru, 

že Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. je uznávaná vedecká osobnosť, erudovaná odborníčka 

v oblasti kardiológia, organizačne schopná, výborná pedagogička. Je vyhranenou a uznávanou 

osobnosťou, preto odporúčam jej vymenovanie za profesora vo vednom odbore Vnútorné lekárstvo. 

 

 

V Košiciach, dňa 23.11.2017    Prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD. 

      Prednosta Kliniky kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

   


