
                              SPRÁVA VYMENÚVACEJ KOMISIE 
 
                ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
                                             Lekárskej fakulty  k menovaniu  
 
 
                                  doc. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD.,  
 
          docentky Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach za profesorku 
                                      v študijnom odbore 7.1.4. Vnútorné choroby  
 
 
 
       Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. sa narodila 18.2.1967 v Košiciach. Po maturite 
v roku 1985 na Gymnáziu Kováčska v Košiciach študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ 
v Košiciach, na ktorej po absolvovaní štúdia v roku 1991 získala titul doktora medicíny. 
V roku 2004 obhájila na LF UPJŠ v Košiciach vedecko-akademickú hodnosť Philosophie 
Doctor ( PhD.) v odbore Pediatria. V apríli 2010 sa stala docentkou na UPJŠ LF v študijnom 
odbore 7.1.4. Vnútorné choroby. 
  
       Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala na detských oddeleniach v Gelnici         
a v Moldave nad Bodvou a v rokoch 1993-1996 na Internom oddelení Železničnej nemocnice 
v Košiciach. Následne od roku 1997 v Detskej nemocnici najmä v špecializovanej ambulancii 
preventívnej kardiológie. Od roku 1999 do roku 2004 pôsobila ako samostatne pracujúci lekár 
na Kardiologickom oddelení II. internej kliniky vo Všeobecnej nemocnici vo Viedni pod 
vedením profesora Maurera. V rokoch 2004 - 2009 pracovala ako hlavný lekár funkčnej 
diagnostiky na Klinike srdcovej chirurgie vo Východoslovenskom ústave srdcových 
a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach. Od r. 2009 až doposiaľ je vo funkcii hlavného 
lekára ambulantného traktu VÚSCHu, kde sa dominantne venuje vrodeným srdcovým 
chybám v dospelosti. Je špecialistkou pre echokardiografické vyšetrenia týchto pacientov.                 
V roku 2014 sa stala prednostkou Pediatrickej kliniky UPJŠ LF a DFN v Košiciach, kde 
pôsobí aj v súčasnosti. Kratší pracovný úväzok vykonáva v súkromnej ambulancii 
Kardioprevent, kde sa venuje liečebno-preventívnej starostlivosti v odboroch Vnútorné 
choroby a Kardiológia. V DFN Košiciach vytvorila v roku 1998 Ambulanciu preventívnej 
kardiológie a od roku 2004 Špecializovanú ambulanciu preventívnej kardiológie – porúch 
metabolizmu lipidov (zriadenie pod gesciou MZ SR v rámci preventívneho 
kardiovaskulárneho programu Detské centrum-celoplošný skríning u 11 a 17-ročných v SR).  
 
       Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. absolvovala viacero zahraničných stáží                        
na renomovaných pracoviskách – na Internom oddelení Ottawa Civic Hospital v Kanade,  
ďalej v  Heart Institute takisto v Ottawe, na Kardiochirurgickej klinike v Kardiocentre 
bochumskej univerzity v Bad Oyenhausene a na Pediatrickej klinike v Innsbrucku.  
 
        Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. získala špecializačnú atestáciu 1. stupňa v odbore 
Vnútorné choroby v roku 1996 s výborným prospechom na UPJŠ LF v Košiciach, 
špecializačnú atestáciu v odbore Pediatria 1. stupňa rovnako s výborným prospechom v roku 
1998 v Bratislave. V roku 2002 úspešne absolvovala špecializačnú skúšku z echokardiografie 
v rámci Rakúskej kardiologickej spoločnosti vo Viedni. Nadstavbovú atestáciu v odbore 
Kardiológia získala v roku 2003 na LF UK v Bratislave. V roku 2013 získala špecializáciu              



aj v odbore pediatrickej kardiológie v Bratislave. Napokon v roku 2015 získala špecializáciu 
v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na UPJŠ LF v Košiciach. 
 
       Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. je členkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Českej kardiologickej 
spoločnosti. V rokoch 2002 - 2003 bola vedúcou pracovnej skupiny pre prevenciu srdcovo-
cievnych ochorení pri Ministerstve zdravotníctva SR. Je členkou viacerých medzinárodných 
spoločností – American Society of Echocardiography, European Society of Cardiology, 
World Heart Federation a predsedníčkou slovenskej sekcie International Atherosclerosis 
Society. 
 
      V roku 2002 – 2003 bola vedúcou pracovnej skupiny pre prevenciu srdcovo-cievnych 
ochorení pri MZ SR a následne spoluautorkou Metodického pokynu, Vestníka MZ SR. Bola 
členkou redakčnej rady magazínu CARDIO v rokoch 2007 - 2008, je členkou redakčných rád 
časopisov Acta Technologica Dubnicae a Aterosklerózy. 
 
 
                   HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 
 
 
       Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. sa v rokoch 1999 – 2004 venovala pedagogickej 
činnosti na Kardiologickom oddelení II. internej kliniky vo Všeobecnej nemocnici vo Viedni, 
kde pôsobila ako odborná asistentka. Zabezpečovala semináre a prednášky pre študentov 
Lekárskej fakulty a lekárov v predatestačnej príprave v odbore Kardiológia a Vnútorné 
choroby v nemeckom jazyku. V rámci pregraduálnej výučby viedla praktické cvičenia, 
semináre a prednášky z predmetu Vnútorné choroby.  
 
        V rokoch 2004 - 2010 pôsobila ako odborná asistentka na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite. Viedla semináre a prednášala v odbore Vnútorné choroby a Kardiológia 
v slovenskom jazyku. V tejto činnosti pokračuje na Klinike kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH 
a.s. v Košiciach, kde tiež zabezpečuje postgraduálnu výučbu lekárov v predatestačnej príprave 
v odbore kardiológia so zameraním na neinvazívnu kardiológiu, echokardiografiu, 
transtorakálne, transezofageálne a kontrastné echokardiografické vyšetrenia, predoperačný, 
perioperačný a pooperačný manažment pacientov.  
 
       Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pôsobila od roku 2010 ako odborná asistentka 
a od apríla 2010 doposiaľ pôsobí ako docentka. Vedie praktické cvičenia, semináre 
a prednášky v slovenskom aj anglickom jazyku v študijných programoch Všeobecné lekárstvo 
a Zubné lekárstvo. Bola členkou a od roku 2015 je predsedníčkou skúšobnej komisie pre 
štátne záverečné skúšky v odbore Pediatria. V inauguračnom spise je dokladované jej 
autorstvo jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v domácom vydavateľstve a dvoch skrípt 
so súhrnným rozsahom v počte 10,44 autorských hárkov, čím spĺňa požadované kritériá. 
 
Viedla a vedie diplomové práce študentov UPJŠ LF. Pod jej vedením ukončili úspešne 
diplomové práce siedmi študenti. 
 
        Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. absolvovala spolu 18 rokov kontinuálnej 
pedagogickej praxe. Jej zamestnávatelia hodnotili jej pedagogické a odborné kvality vysoko 
pozitívne. 
 



 
              HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 
 
 
        Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. v roku 2004 obhájila na LF UPJŠ v Košiciach 
vedecko-akademickú hodnosť Philosophie Doctor (PhD.) v odbore Pediatria na tému 
„Rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb (obezita, dyslipidémia, pozitívna rodinná 
anamnéza) a výška tlaku u detí a adolescentov“. K habilitačnému konaniu predložila MUDr. 
Ingrid Schusterová, PhD. prácu na tému „Vplyv závažnosti obezity na štrukturálne a funkčné 
zmeny ľavej komory srdca u detí a adolescentov“, ktorú úspešne obhájila a v roku 2010 jej 
bol na UPJŠ LF v Košiciach udelený vedecko-pedagogický titul docent.   
 
       Jej vedecko-výskumná činnosť je orientovaná na neinvazívnu kardiológiu, predovšetkým 
echokardiografiu a preventívnu kardiológiu a v rámci nej na poruchy metabolizmu lipidov 
a obezitu.  
 
       Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. publikovala celkom 52 pôvodných vedeckých 
prác, z toho 10 prác v zahraničných karentovaných časopisoch, jednu v domácom 
karentovanom časopise, 6 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch, jednu 
vedeckú monografiu vydanú v domácom vydavateľstve, 26 vedeckých prác v ostatných 
domácich časopisoch, 5 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS, jednu vedeckú prácu v domácom časopise 
registrovanom v databázach Web of Science alebo SCOPUS  a 2 vedecké práce v domácich 
recenzovaných vedeckých monografiách. 
 
       Na jej práce je registrovaných celkom 125 ohlasov z toho 103 ohlasov v zahraničných 
publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS,           
4 ohlasy v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science                   
a v databáze SCOPUS, 2 ohlasy v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch, 16 ohlasov v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch.  
 
       Výsledky svojej vedeckej práce odprezentovala celkom na 88 domácich a zahraničných 
podujatiach (43-krát ako prvý autor, 11 prednášok bolo vyžiadaných), vrátane prestížneho 
Svetového kardiologického kongresu (prednáška, 1. autorka).  Je autorkou, resp. 
spoluautorkou celkom 68 abstraktov (z toho 9 bolo uverejnených v karentovaných 
časopisoch).  
 
      Ukončila výchovu 4 doktorandov, aktuálne vedie dvoch doktorandov na JLF UK 
v Martine. 
 
Bola spoluriešiteľkou výskumného projektu zameraného na artériovú hypertenziu 
v ottawskom Heart Institute. Celkom riešila 7 grantových projektov (APVV,VEGA), v dvoch 
bola zodpovednou riešiteľkou projektu, v piatich spoluriešiteľkou.  
 
 
                                       ZÁVER VYMENÚVACEJ KOMISIE  
 
       Po zhodnotení osobných vlastností doc. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD., jej 
pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských 
posudkov a úrovne prednesu inauguračnej prednášky na tému „Prevencia 



kardiovaskulárnych chorôb čím skôr, tým lepšie“ vymenúvacia komisia konštatuje, že ide 
o významnú odborníčku, erudovanú po stránke pedagogickej i vedeckej. Na základe 
uvedeného,  doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. nielen spĺňa, ale v mnohých oblastiach 
prekračuje požadované kritériá podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky             
č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogického titulu profesor, ako aj kritérií 
platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 
 
Vymenúvacia komisia preto navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulty vymenovať doc. MUDr. Ingrid Schusterovú, PhD.                            
za profesorku v študijnom odbore 7.1.4. Vnútorné choroby.  
 
 
 
V Košiciach, 13.12.2017. 
 
 
 
 
Predseda:      
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.    
profesor v odbore Vnútorné choroby                 
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP 
Košice                                                                                 
 
 
 
Členovia:      
prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC    
profesor v odbore Vnútorné choroby                 
Klinika kardiológie a angiológie  
LF SZU a NÚSCH Bratislava                                               
 
 
prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI   
profesor v odbore Pediatria 
Klinika detskej kardiológie  LF UK a NÚSCH 
Bratislava                                                                              
 
 
doc. MUDr. Michal Vrablík, PhD. 
docent v odbore Vnútorné choroby 
3. interná klinika 1. LF UK a VFN 
Praha                                                                                    
 


