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Návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 
 

Odbor:   7. 4. 2.  Verejné zdravotníctvo 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Meno uchádzača: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 
 
Názov prednášky: „Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na  
                                  Slovensku“. 
 
Dátum prednášky: 29.3.2017 o 11:00 hod. 
 
Verejná inauguračná prednáška sa konala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, 
v aule rektora, 2. posch., Limbová 12, Bratislava. 
 

Predseda komisie, členovia komisie a oponenti boli schválení Vedeckou radou Fakulty verejného 
zdravotníctva dňa 14.12.2016. 
 
Zoznam členov a oponentov inauguračnej komisie 
 
Komisia:      predseda komisie -  prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 

Prodekan pre praktickú výučbu, Fakulta verejného 
zdravotníctva, SZU 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici  
 

                      členovia komisie - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. 
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského 
zdravotnictví, Univerzita obrany Hradec Králové 

  
- prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

  
- prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave 
 

                      O ponenti: - doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. 
prof., Dekan Fakulty verejného zdravotníctva,  
Slovenská zdravotnícka univerzita  
 

- prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 
Vedúca Ústavu verejného zdravotníctva, JLF UK 
 
- prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 
1. lékařská fakulta UK, Praha 
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Posudzovatelia inauguračnej prednášky: 

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. 

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 

doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. 

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD. 

MUDr. ubica Murínová, PhD. 

                                    
Inauguračný spis  doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH obsahuje všetky 

materiály v súlade s požiadavkami § 12 ods.1 písm. e  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ č. 
6/2005 Z.z. o postupe pri získavania vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – 
pedagogických titulov docent a profesor a Vyhlášky MŠ č. 457/2012, ktorou sa mení a dopĺňa 
Vyhláška MŠ č.6/2005. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Fakulty 
verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave.  
 
Predložené materiály : 
 

1. Preh ad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov FVZ SZU 
2. Profesijný životopis 
3. Doklady o kvalifikačných predpokladoch 
4. Pedagogická činnosť 

a. Preh ad pedagogickej činnosti 
b. Účasť na pedagogickom procese 
c. Preh ad aktivít ďalšieho vzdelávania, menovacie dekréty a pozvánky do 

skúšobných komisií 
5. Publikačná činnosť 

a. Preh ad publikačnej činnosti 
b. Ohlasy na publikačnú činnosť 

6. Vedecká škola uchádzača 
a. Formovanie vedeckej školy 
b. Preukázanie medzinárodnej úrovne, účasť na študijných pobytoch v zahraničí 
c. Členstvo a činnosť v odborných domácich a zahraničných spoločnostiach, 

redakčných radách vedeckých časopisov 
d. Zoznam prednášok doma a v zahraničí, pozvané prednášky 
e. Vyznamenania, medaily a ocenenia domáce a zahraničné 
f. Menovacie dekréty do funkcií 

7. Účasť na grantoch, projektoch a úlohách 
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PREH AD PLNENIA KRITÉRIÍ PRE ZAHÁJENIE VYMENÚVACIEHO KONANIA 
PROFESOROV FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ 

ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY,  
 

Schválené VR SZU dňa: 15. 12. 2014 
 
 

Požiadavky Plnenie 
ČL. 7 
Kvalifikačné predpoklady 

 
a. úspeš e 

uko če é doktora dské štúdiu  PhD.  
ale o vede ká hod osť ka didát vied 
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.)  

 
Doktorandské štúdium ukončené v roku 2006 na 
Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, 
Univerzity Komenského v Bratislave. Téma: 
Účinnosť chemických látok v dezinfekcii rúk 
v nemocničnom prostredí. 
Kritérium splnené 

b. minimálne 10 

rokov práce v odbore 

V odbore  verejné zdravotníctvo pracujem od 
roku 1983. Od októbra 1983 práca na Okresnom 
ústave národného zdravia – Okresnej hygienickej 
stanici v Trenčíne a jej nástupníckych 
organizáciách: Ústav hygieny a epidemiológie 
v Trenčíne a Štátny zdravotný ústav v Trenčíne, 
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín. V rokoch 1997-
2001 zároveň aj ako okresná hygienička na 
Okresnom úrade v Myjave. Celkovo v odbore 
verejné zdravotníctvo pracujem 33 rokov. 
Kritérium splnené 

c. habilitácia 

v odbore verejné zdravotníctvo, 

vý i oč e v príbuznom biomedicínskom 

odbore 

Udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent 
v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo 
dňa 15.10.2011 na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite (SZU) v Bratislave. 
Kritérium splnené 

ČL. 8 
Vedecko-pedagogická činnosť 

 
a. u hádzač usí preukázať ko ple ú 

a ko ti uál u pedagogi kú či osť a 
v soký h školá h v predmetoch 

študij ého od oru verej é zdravot í tvo 
počas do  posled ý h  rokov od 
získa ia titulu do e t ku dňu poda ia 
žiadosti, pričo  sa zohľadňuje i a do a, 

počas ktorej ol u hádzač v pracovnom 

pomere s v sokou školou v rozsahu 

najmenej 50% ustanoveného pracovného 

času vráta e zahra ičia  

Výučba na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej 
univerzite Alexandra  Dubčeka: 
Od akademického roku 2004/2005 kontinuálna 
výučba  v akreditovaných  študijných programoch 
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v bakalárskych študijných programoch 
ošetrovate stvo,  laboratórne vyšetrovacie metódy  
v zdravotníctve, v špecializačných študijných 
programoch v zdravotníckom povolaní  sestra, 
ošetrovate ská starostlivosť v odboroch chirurgie  
a ošetrovate ská starostlivosť v psychiatrii  a od 
akademického roka 2009/2010 aj v bakalárskom 
študijnom programe  fyzioterapia predmety  
hygiena a epidemiológia, verejné zdravotníctvo, 
hygiena a preventívne pracovné lekárstvo, 
hygiena, epidemiológia a prevencia 
nozokomiálnych nákaz. Garancia predmetov: 
verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia, 
laboratórne metódy v mikrobiológii a biológii 
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životného prostredia, laboratórne metódy 
v pracovnom prostredí, laboratórne metódy 
v životnom prostredí. Garancia akreditovaného 
bakalárskeho  študijného programu verejné 
zdravotníctvo (Rozhodnutie MŠVaV SR č. 2015-
18853/4647:2-15A0 zo dňa 30.10.2015).Od roku 
2013 výučba na plný úväzok. 
 

Výučba na JLF UK v Martine: 
Od akademického roku 2005/2006 - JLF UK 
v Martine – výučba v odbore verejné zdravotníctvo 
– vybrané kapitoly z epidemiológie – externá 
výučba. 
Akademický rok 2008/2009 – JLF UK v Martine 
– pracovný úväzok 0,2  ako vysokoškolský učite . 
 
Výučba na Slovenskej zdravotníckej univerzite 
v Bratislave (vrátane predchádzajúcich 
inštitúcií):  
Od roku 1993 na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie  
lekárov a farmaceutov a Inštitúte pre ďalšie 
vzdelávanie stredných zdravotníckych 
pracovníkov a nástupníckych inštitúciách – 
Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny 
a Slovenskej zdravotníckej univerzite: v 
pregraduálnej výučbe  medikov, študentov 
verejného zdravotníctva, študentov štúdia 
„MPH“, lektor v predmetoch epidemiológia 
infekčných chorôb a nemocničná hygiena 
(vybrané prednášky a semináre).   
V postgraduálnej výučbe lekárov a asistentov 
hygienickej služby a pracovníkov centrálnych 
sterilizácií: tématické a inovačné kurzy, diskusné 
sústredenia a workshopy, konzultácie vrámci 
špecializačných školiacich miest, práce školite a 
a oponenta pre rigorózne, dizertačné, diplomové 
a bakalárske práce, posudzovanie habilitačného 
spisu doc. Vladimíra Oleára CSc, MUDr. 
Kataríny Slotovej, PhD. 
„kritérium splnené “ 

b. u hádzač sa zúčastňuje a pedagogickom 

pro ese for ou pred ášok ale o 
 se i árov, vede í ha ilitač ý h, 
dizertač ý h, špe ializač ý h, 
diplomových prác a pri tvor e študij ej 
literatúr , o sahu prakti ký h viče í, 
seminárov a i ý h porov ateľ ý h 
uče ý h po ô ok, účasť v komisiách 

štát h závereč ý h skúšok  
 

Školite  prác:  
záverečné pre DAHE 7x, bakalárske 8x, 
diplomové 4x, rigorózne 2x, špecializačné 5x, 
PhD 1x, dizertačná práca 1x,   MPA  1x 
Odborný konzultant: 
bakalárske 2x, diplomové 1x 
Oponent: špecializačné MPH – 2x, rigorózne 1x,  
diplomové 12x,  bakalárske 14x,  dizertačné 19x, 
oponent práce pre skúšku k dizertačnej práci 3x 
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Účasť v komisiách štátnych záverečných 
skúšok:  
v akad. r. 2007/2008 – členka skúšobnej komisie 
pre bakalárske skúšky v študijnom programe 
ošetrovate stvo, 
od akad. r. 2008/2009 – členka skúšobnej komisie 
pre bakalárske skúšky v študijnom programe 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 
od akad. r. 2014/2015 – predseda skúšobnej 
komisie pre praktické štátne bakalárske skúšky 
v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve. 
Účasť v škúšobných komisiách: pre obhajobu 
dizertačnej skúšky,  dizertačnej práce na FVZ 
SZU, UVZ JLF UK Martin a FVZ Trnavskej 
univerzity.  
 
Výučba predmetov: 5 
študijný odbor: ošetrovate stvo:  denná a externá 
forma bakalárske štúdium: predmet verejné 
zdravotníctvo, od roku 2004/2005 doteraz 
študijný odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve: denná a externá forma – 
bakalárske štúdium: predmet hygiena 
a preventívne lekárstvo od roku 2005/2006 
doteraz 
študijný odbor: fyzioterapia: denná a externá 
forma – bakalárske štúdium: predmet hygiena 
a epidemiológia od akademického roku 
2009/2010 
odbor ošetrovate stvo: špecializačný študijný 
program v zdravotníckom povolaní sestra - 
ošetrovate ská starostlivosť v odbore chirurgia: 
predmet hygiena, epidemiológia a prevencia 
nozokomiálnych nákaz  od roku 2012/2013 
doteraz 
špecializačný študijný program v zdravotníckom 
povolaní sestra - ošetrovate ská starostlivosť 
v odbore psychiatria: predmet hygiena, 
epidemiológia a prevencia nozokomiálnych nákaz 
od roku 2012/2013 doteraz 
 
Garant predmetov: 6 
verejné zdravotníctvo 
hygiena a epidemiológia 
laboratórne metódy v mikrobiológii a biológii 
životného prostredia 
laboratórne metódy v životnom prostredí 
laboratórne metódy v pracovnom prostredí  
hygiena a preventívne pracovné lekárstvo  
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Školite ka doktorandov: 
MUDr.Jarmila Pertináčová, PhD., MPH (SZU) 
Mgr. Patrícia Blaňárová (SZU Bratislava) - v 
štúdiu po obhájení dizertačnej práce 
 
Školite ka záverečných prác štúdia  MPA: 
MUDr. Katarína Tináková  (VS SvA Bratislava) 
 
Školite ka študentov rigoróznych prác 
Mgr.Eva Kopšíková (SZU Bratislava) 
Mgr.Andrej Mikoláško  (SZU Bratislava) 
 
Školite ka magistrov: 
Bc. Jana Boledovičová (SZU Bratislava) 
Bc. Gabriela Opršalová (TnUAD Trenčín) 
Bc. Mária Spačková (TnUAD Trenčín) 
Bc. Viera Košíková (TnUAD Trenčín) 
 
Školite ka bakalárov: 
Soňa Mináriková (TnU AD Trenčín) 
Lukáš Radosa (TnU AD Trenčín) 
Paula Ševčíková-Kotláriková (TnU AD Trenčín) 
Jana Hudáková (TnU AD Trenčín) 
Zuzana Horňáková (TnU AD Trenčín) 
Tatiana Tučná (TnU AD Trenčín) 
Vivian Ogweno (TnU AD Trenčín) 
Vladimíra Cícerová (TnU AD Trenčín) 
 
Odborná konzultantka diplomovej práce: 
Peter Kaška (TnUAD Trenčín) 
 
Odborná konzultantka bakalárskych prác: 
Michal Garaj (TnU AD Trenčín) 
Monika Šandorčinová  (TnU AD Trenčín) 
 
Školite ka DAHE: 
Gabriela Veliká (SZŠ Martin) 
Lenka Dubačová (SZŠ Martin) 
Lenka Chrastinová (SZŠ Bratislava) 
Kamila Čerešňáková (SZŠ Bratislava) 
Jana Pašková  (SZŠ Bratislava) 
Silvia Lamošová (SZŠ Bratislava) 
Viera Bytčánková (SZŠ Bratislava) 
 
Školite ka PŠŠ: 
Kamila Čerešňáková (IVZ Bratislava) 
Lenka Klíčová (IVZ Bratislava) 
Zuzana Čučová  (IVZ  Bratislava) 
Gabriela Veliká (IVZ Bratislava) 
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PhDr. Slavka Litvová  (SZU Bratislava) 
ČL. 9 
Publikačná činnosť 
 
a. publikovanie najmenej jednej  

v sokoškolskej uče i e ale o dvo h 
skrípt ale o uče ý h te tov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autorstvo alebo spoluautorstvo monografie 

Súhrn:   
1. Uče i e :  autor ,7 -AH; 4,30-AH; spoluautor 

0,65-AH; 0,63AH) 

2. Monografia : 3x (autor 3,00-AH; spoluautor 2,06- 

AH; 0,5- AH) 

 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v 
zahraničných vydavate stvách 

ACA Vybrané kapitoly z verejného 
zdravotníctva I / M. Štefkovičová; 
Recenzent: Z. Krištúfková; Recenzent: S. 
Litvová. - 1. vyd. - Zlín: Univerzita 
Tomáše Bati, 2015. - 110 s., [3,72 AH]. - 
ISBN 978-80-7454-487-3. - K06437. 

[Štefkovičová M. (100%)] 
 

ACA Vybrané kapitoly z verejného 
zdravotníctva II / M. Štefkovičová; 
Recenzent: Z. Krištúfková; Recenzent: S. 
Litvová. - 1. vyd. - Zlín: Univerzita 
Tomáše Bati, 2015. - 108 s, [4,3 AH]. - 
ISBN 978-80-7454-509-2. 

[Štefkovičová M. (100%)] 
 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 
domácich vydavate stvách 

ACB Špeciálna epidemiológia / L. Badalík, P. 
Bakoss, T. Baška, S. Bazovská, J. 
Buchvald, G. Čatár, L. Čisláková, P. 
Dubinský, D. Guryčová, H. Hudečková, N. 
Jalili, J. Jareková, M. Kmeťová, E. 
Kociánová, Z. Krištúfková, M. Labuda, R. 
Maďar, E. Macháčová, J. Mikas, E. 
Mitrová, Š. Straka, M.Štefkovičová, M. 
Špaleková, E. Tomašík, A. Volleková, V. 
Výrosteková; Recenzent: M. Špliňo; 
Recenzent: I. Schréter. - 1. vyd. - 
Bratislava : UK, 2007. - 337 s. - ISBN 978-
80-223-2301-7. 

 
[L.Badalík (3,85%),  P. Bakoss (3,85%), T. Baška 
(3,85%), S. Bazovská (3,85%), J. Buchvald 
(3,85%), G. Čatár (3,85%), L. Čisláková (3,85%), 
P. Dubinský (3,85%), D. Guričová (3,85%), H. 
Hudečková (3,85%), N. Jalili (3,85%), J. Jareková 
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(3,85%), M. Kmeťová (3,85%), E. Kociánová 
(3,85%), Z. Krištúfková (3,85%), M. Labuda 
(3,85%), R. Maďar (3,85%), E. Macháčová 
(3,85%), J. Mikas (3,85%), E. Mitrová (3,85%), 
Š. Straka (3,85%), M. Štefkovičová (3,85%), M. 
Špaleková (3,85%), E. Tomašík (3,85%), A. 
Volleková (3,85%), V. Výrosteková (3,85%)] 
 

ACB Základy verejného zdravotníctva / L. 
Hegyi, I. Bielik, I. Bartošovič, M. 
Božíková, K. Dostálová, J. Hamade, C. 
Klement, K. Koppová, Z. Krištúfková, K. 
Macková, Š. Moricová, J. Nováková, R. 
Ochaba, V. Oleár, I. Pagáčová, M. 
Príkazská, D. Sedláková, V. Šajter, M. 
Štefkovičová, K. Tóth, J. Tóth, I. 
Trusková. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 
2011. - 279 s. - ISBN 978-80-89171-84-2. 

 
[L. Hegyi (4,55%), I.Bielik (4,55%), I. Bartošovič 
(4,55%), M. Božíková (4,55%), K. Dostálová 
(4,55%), J. Hamade (4,55%), C. Klement 
(4,55%), K.Koppová (4,55%), Z. Krištúfková 
(4,55%), K. Macková (4,55%), Š. Moricová 
(4,55%), J. Nováková (4,55%), R. Ochaba 
(4,55%), V. Oleár (4,55%), I. Pagáčová (4,55%), 
M. Príkazská (4,55%), D. Sedláková (4,55%), V. 
Štajer (4,55%), M. Štefkovičová (4,55%), K. 
Tóth (4,55%), J. Tóth (4,55%), I. Trusková 
(4,55%)] 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavate stvách 3 

AAB Dezinfekcia a sterilizácia teória a prax II / 
J. Buchancová, J. Bustinová, A. 
Czigányiová, I. Čižnár, H. Hudečková, J. 
Hoštáková, J. Kubíková, M. Ondicová, R. 
Maďar, M. Marková, M. Poláková, M. 
Špaleková, M. Štefkovičová, T. Záborský; 
Recenzent: H. Hudečková; Recenzent: I. 
Rovný. - nové preprac. vyd. - Žilina : 
VRANA, 2007. - 164 s. - ISBN 978-80-
968248-3-0. 

 
[J.Buchancová,  J. Bustinová, A. Czigányiová, I. 
Čižnár, H. Hudečková, J. Hoštacká, J. Kubíková, 
M. Ondicová, R. Maďar, M. Marková, M. 
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Poláková, M. Špaleková, M. Štefkovičová 
(26,05%), T. Záborský] 
 
AAB Hygienické kompendium stomatológa / M.  

Štefkovičová; Recenzent: I. Rovný; 
Recenzent: E. Szép. - 1. vyd. - Skalica : 
Didaktik, 2005. - 73 s. - ISBN 80-969379-
4-4. 

[Štefkovičová M. (100%)] 
 
AAB Nemocničné infekcie : Vybrané kapitoly / 

P. Bakoš, S. Bazovská, I. Čižnár, A. 
Hoštacká, D. Krkoška, A. Líšková, R. 
Maďar, T. Nosková, M. Špaleková, M. 
Štefkovičová; Recenzent: H. Hudečková; 
Recenzent: A. Jurko. - 1. vyd. - Banská 
Bystrica : Agentúra Dumas, 2004. - 141 s. 
- ISBN 80-968999-1-0. 

 
[P. Bakoš,  S. Bazovská, I. Čižnár, A. Hoštacká, 
D. Krkoška, A. Líšková, R. Maďar, T. Nosková, 
M. Špaleková, M. Štefkovičová (14,18%)] 
 
Kritérium splnené 

b. u hádzač je autoro , ale o spoluautoro  
minimálne 40 vedeckých publikácií in 

extenso publikovaných v  

domácicha zahra ič ý h re e zova ý h 
časopiso h, z nich je maximálne 20% 

v recenzovaných zborníkoch  

 
 

ŠTATISTIKA KATEGÓRIÍ: 
 
Ved. publikácie in extenzo – kategórie ADC -
AED – 52 x, z toho 1. autor 19x 
v recenzovaných zborníkoch je uverejnených 
9,6%  prác in extenso 
AAB Domáce vedecké monografie  3 

ABD Kapitoly v domácich vedeckých 
monografiách  

1 

ADC Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

8 

ADD Vedecké práce v domácich 
karentovaných časopisoch 

1 

ADE Vedecké práce v ostatných 
zahraničných časopisoch 

11 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch 

21 

ADM Vedecké práce v zahr. časopisoch reg. 
v databázach WoS alebo SCOPUS 

2 

AED Vedecké práce v domácich recenz. 
vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
Ostatné publikácie: 

5 
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AFD Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 

6 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
vedeckých konferencií 

17 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich 
vedeckých konferencií 

47 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 2 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v 
domácich vydavate stvách 

1 

BBB Kapitoly v odborných knižných 
publikáciách vydaných v domácich 
vydavate stvách 

4 

BDE Odborné práce v ostatných 
zahraničných časopisoch 

2 

BDF Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch 

24 

BED Odborné práce v domácich 
recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) 

5 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 7 

BFA Abstrakty odborných prác zo 
zahraničných podujatí (konferencie...) 6 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich 
podujatí (konferencie...) 

17 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 3 

EAI Preh adové práce 1 

EDJ Preh adové práce, odborné práce, 
preklady noriem; odborné preklady v 
časopisoch, zborníkoch 

5 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, 
nezaradené do predchádzajúcich kategórií 

2 

Kritérium splnené a prekročené 

c. päť pu liká ií je v kategórii A (v prílohe č. 
1) 

Ved. publikácie in extenzo – kategórie ADC -
AED –52 x 
Kritérium splnené 

d. i i ál e tri prá e usia ť uvede é 
v časopiso h s predpísaným impact 

faktorom (IF)  0,35 

Impact faktor (IF)  
počet záznamov s IF >0.35:9 prác 
súčet hodnôt IF:            61.036 
priemerná hodnota IF:    6.785 
 
Kritérium splnené a prekročené 
 
1: Oleár V., Krištúfková Z., Štefkovičová M. 
HOW DO WE EVALUATE AND MANAGE 
MANY DIFFERENT VACCINATION 
SCHEDULES IN THE EU? Cent Eur J Public 
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Health. 2015Sep;23(3):218-22. PubMed PMID: 
26615653.  (IF 0,533) 
 
2: Kunze U; ISW TBE. Tick-borne encephalitis as 
a notifiable disease - Status quo and the way 
forward. Report of the 17th annual meeting of the 
International Scientific Working Group on Tick-
Borne Encephalitis (ISW-TBE). Ticks Tick 
BorneDis.2015Jul;6(5):545-8.doi: 
10.1016/j.ttbdis.2015.04.005. Epub 2015 Apr 29. 
PubMed PMID: 26025269. (IF 2,718) 
 
3: Štefkovičová M, Litvová S, Šimurka P, 
Göczeová J, Gajdošíková A, Krištúfková Z. 
Rotavirus type profile in nosocomial and 
community infections in Western Slovakia. Folia 
Microbiol (Praha). 2015 Mar;60(2):177-81. 
doi:10.1007/s12223-014-0358-7. Epub 2014 Oct 
23. PubMed PMID: 25338649. (IF 1,145) 
 
4: Litvová S, Rovný I, Hudečková H, Meluš V, 
Stefkovičová M. [A point prevalence survey of 
healthcare-associated infections in the Slovak 
Republic - a part of the EU project]. Epidemiol 
Mikrobiol Imunol. 2014 Jun;63(2):107-12. Czech. 
PubMedPMID: 25025674.  (IF 0,361) 
 
5: Prymula R, Bergsaker MR, Esposito S, 
Gothefors L, Man S, Snegova N, Stefkovicova 
M, Usonis V, Wysocki J, Douha M, Vassilev V, 
Nicholson O, Innis BL, Willems P. Protection 
against varicella with two doses of combined 
measles-mumps-rubella-varicella vaccine versus 
one dose of monovalent varicella vaccine: a 
multicentre, observer-blind, randomised, 
controlled trial. Lancet. 2014 Apr 
12;383(9925):1313-24. doi: 10.1016/S0140-
6736(12)61461-5. Epub 2014 Jan 29. PubMed 
PMID: 24485548. (IF 45,217) 
 
6: Zarb P, Coignard B, Griskeviciene J, Muller A, 
Vankerckhoven V, Weist K,Goossens M, 
Vaerenberg S, Hopkins S, Catry B, Monnet D, 
Goossens H, Suetens C, Stefkovicova M; 
National Contact Points for the ECDC pilot point 
prevalence survey;  Hospital Contact Points for 
the ECDC pilot point prevalence survey. The 
European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) pilot point prevalence survey of 
healthcare-associated infections and antimicrobial 
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use. Euro Surveill. 2012 Nov15;17(46). pii: 
20316. PubMed PMID: 23171822. (IF 5,491) 
 
7: Hostacká A, Ciznár I, Stefkovicová M. 
Temperature and pH affect the production of 
bacterial biofilm. Folia Microbiol (Praha). 2010 
Jan;55(1):75-8.doi: 10.1007/s12223-010-0012-y. 
Epub 2010 Mar 25. PubMed PMID: 20336508. 
(IF 0,978) 
 
8: Latham JR, Magiorakos AP, Monnet DL, 
Alleaume S, Aspevall O, Blacky A, Borg M, 
Ciurus M; Cunney R, Dolinšek M, Dumpis U, 
Erne S, Gudlaugsson O, Hedlova D, Heisbourg E, 
Holt J, Kerbo N, Sorknes NK, Lyytikäinen O, 
Maltezou HC, Michael S, Moro ML, Reichardt C, 
Stefkovicova M, Szilágyi E, Valinteliene R, 
Vatcheva-Dobrevska R, Viseur N, Voss A, 
Woodward S,Cordier L, Jansen A. The role and 
utilisation of public health evaluations in Europe: 
a case study of national hand hygiene campaigns. 
BMC Public Health. 2014 Feb 7;14:131. doi: 
10.1186/1471-2458-14-131. PubMed PMID: 
24507086; PubMedCentral PMCID: 
PMC3931350. (IF 2,076) 
 
9: Štefkovičová M, Litvová S, Meluš V, 
Krištúfková Z, Bražinová A. Point prevalence 
study of antimicrobial usage in acute care 
hospitals in the Slovak Republic. In: The Journal 
of Hospital Infection, 2016. - ISSN 0195-6701. - 
Articles In Press 
doi:10.1016/j.jhin.2016.02.017.(IF 2,544) 
 
Kritérium splnené 

e. z celkového počtu i  e te zo pu liká ií je 
maximálne 20% z prí uz ého šudij ého 
odboru 

všetky práce sú z odboru verejné zdravotníctvo 
 
Kritérium splnené 

f. prijatie prá e do tlače usí ť dolože é 
ak eptač ý  listo  redakč ej rad  

 

ČL. 10 
Ohlasy na publikačnú činnosť 

 
a. u hádzač usí ať i i ál e  itá ií, 

z toho minimálne 10 je registrovaných 

v databáze Web of Science alebo SCOPUS. 

Auto itá ie sa epočítajú. Za auto itá ie 
sa považuje aj prípad, ak itá ia o sahuje 
meno autora alebo spoluautorov práce. 

 
 
 
Citácie zahraničné reg.            184 
Citácie domáce reg.                     1 
Citácie zahraničné nereg.            4 
Citácie domáce nereg.               33 
 
Kritérium splnené 
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ČL. 11 
Vedecká škola 

 
a. for ova ie vede kej škol  u hádzač 

preukáže úspeš ý  v škole í  2 

doktorandov v študij o  od ore verej é 
zdravot í tvo, i i ál e v škole ie 
jedného doktoranda v študij o  od ore 
verejné zdravotníctvo a škole ie jed ého 
doktoranda v študij o  od ore verej é 
zdravotníctvo 

1. MUDr. Jarmila PERTINÁČOVÁ 

Téma práce:  Rizikové faktory sporadických 

kampylobakterióz v Bratislavskom kraji v rokoch 

2013- , štúdia  prípad - kontrola.  

SZU v Bratislave, FVZ, obhajoba - rok 2015 

 

2. Mgr. Patrícia BLAŇÁROVÁ 

Téma práce: Porovnanie miery vplyvu 

plo ho ožia u dospelej populácie 

SZU v Bratislave, FVZ; dizertač á skúška 

doktora dského štúdia- august 2016 

b. u hádzač o titul v sokoškolského 
profesora ovplyvnil vývoj daného 

študij ého od oru v tvore í  vede kej 
škol  ale o orgi ál ej všeo e e 
uznávanej skupiny, ktorá naväzuje na jeho 

publikované vedecké práce, objavy, 

vynálezy 

Inicializovala som vytvorenie skupiny 
odborníkov, ktorá sa  zaoberá  oblasťou prevencie 
nozokomiálnych nákaz, dezinfekcie a sterilizácie.  
Vybudovala som sieť pracovísk, ktorá zaviedla  
surveillance nozokomiálnych nákaz ako nový 
prístup k zvyšovaniu bezpečnosti pacientov. 
Výsledky slúžia klinickým pracovníkom pri lôžku 
k zvýšeniu efektivity  preventívnych opatrení. 

c. u hádzač o titul v sokoškolského 
profesora je v da o  študij o  od ore 
uz áva ou vede kou oso osťou, jeho 
vedecké práce dosiahli aj medzinárodnú 

úroveň 

Ved. publikácie in extenzo – kategórie ADC -
AED  – 52 x 
 
Impact faktor (IF)  
počet záznamov s IF  >0.35:  9 
súčet hodnôt IF:          61.036 
priemerná hodnota IF:  6.785 
 
Citácie: 
Citácie zahraničné reg.            184 
Citácie zahraničné nereg.            4 
 
Zástupkyňa SR v ECDC zodpovedná za 
problematiku nozokomiálnych infekcií (National 
Focal Points for Healthcare-Associated Infections 
- NFPs for HAI) 
 
Ocenenie za celoživotný prínos Life Time 
Achievement Award, udelené dňa 15.10.2014 
odbornou spoločnosťou WFHSS (World Forum 
for Hospital Sterile Supply)  

ČL. 12 
Grantová činnosť 

 
uchádzač bol alebo je zodpovedným 

Účasť a 14 medzinárodných a 2 domácich grantoch, 

úlohách a projektoch (uvedené v bode 7 obsahu). 

Medzi ajdôležitejší patril projekt HELICS – IPSE, 
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riešite om minimálne 2 grantových úloh Bodové pevale č é sledova ie ozoko iál h ákaz 
a užíva ia a ti iotík v nemocniciach poskytujúcich 

akút u zdravot ú starostlivosť a Európska 

surveillance infekcií vyvolaných Clostridium difficile, 

v ktorý h so  ola árod ý  riešiteľo . 

 
 
Štatistika publikačnej činnosti autorky Štefkovičová Mária: 
 
V štatistike publikačnej činnosti (potvrdená knižnicou SZU v Bratislave) je uvedených 201 
výstupov a 222 ohlasov, z toho je: 
a/ 1x autorkou a 2x spoluautorkou vedeckých monografií 
    autorkou alebo spoluautorkou 4 vysokoškolských učebníc (2x autor, 2x spoluautor) 
b/ autorkou alebo spoluautorkou 48 vedeckých prác in extenso v domácich a zahraničných   
    recenzovaných vedeckých časopisoch (43x) a recenzovaných vedeckých zborníkoch (5x),  
    prvou autorkou je v 19 vedeckých prácach, 
    9 prác bolo uverejnených v karentovaných časopisoch (8x zahraničné, 1x domáci), 
    2 práce v zahraničných časopisoch registrovanýxh v databázach WoS alebo SCOPUS, 
c/ pod a bodu c. Kritérií v kategórii A musí byť najmenej 5 publikácií – splnené a vysoko  
    prekročené (12x), 
d/ počet prác s IF ≥  0,35 – spolu 9 prác so súčtom hodnôt 61,036 a priemernou hodnotou IP 
6,785 
e/ všetky publikované práce sú z oblasti verejného zdravotníctva 
 
Štatistika ohlasov autorky Štefkovičová Mária: 
 

Práce autorky boli citované spolu 222 krát nasledovne: 
-  v zahraničných registrovaných prácach 184 x,  

- v zahraničných neregistrovaných prácach 4 x,  

- v domácich neregistrovaných prácach 33 x. 

- v domácich registrovaných prácach 1x 

Členovia inauguračnej komisie sa na základe predložených materiálov vyjadrili kladne 
k splneniu stanovených kritérií a konštatovali, že kandidátka požadované kritériá na inauguráciu 
profesora spĺňa.  
 

a/ Kvalifikačné predpoklady 

 
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady 

k menovaniu za profesorku verejného zdravotníctva  
- v roku 1983 ukončená Lekárska fakulta hygienická UK Praha, 
- v roku 2006 úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) na Jesseniovej lekárskej 

fakulte v Martine, 
- v roku 2011 habilitácia v odbore verejné zdravotníctvo na FVZ SZU v Bratislave, 
- v odbore verejné zdravotníctvo pracuje od skončenia štúdia na LFH UK Praha v roku 

1983 (34 rokov). 
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b/ Pedagogická činnosť 
 

Kritéria pre vedecko-pedagogickú činnosť doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 
má splnené, obsah a rozsah potvrdený dekankou FVZ SZU Bratislava, dekanom FZ TU 
Alexandra Dubčeka a dekanom JLF UK Martin. 
Habilitovala v roku 2011 – spĺňa kritérium kontaktnej výučby najmenej 5 rokov v predmetoch 
z odboru verejné zdravotníctvo od získania titulu docent. Od akad. roku 2004/2005 pracuje na 
plný pracovný úväzok na TU a kontinuálne zabezpečuje výučbu v študijných programoch 
Ošetrovate stvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Fyzioterapia a je garantom 6 
predmetov týkajúcich sa problematiky VZ. Každoročne je menovaná vedúcou a oponentom 
bakalárskych a diplomových prác, členkou a predsedníčkou skúšobných komisií pre Bc. a Mgr. 
štátne skúšky. Podobné aktivity mala a má aj FVZ SZU Bratislava a JLF UK Martin. 
 
 
c/ Vedecká a publikačná činnosť 
 
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH je riešite kou 16 vedecko-výskumných projektov, 
domácich i medzinárodných. Je dlhodobo zapojená do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti 
verejného zdravotníctva a epidemiológie, svoje výsledky publikovala s dobrým citačným 
ohlasom. V štatistike publikačnej činnosti (potvrdená knižnicou SZU v Bratislave) je uvedených 
206 výstupov a 222 ohlasov, z toho je: 
3.1 autorkou 3 monografií, 
3.2 autorkou 4 vysokoškolských učebníc, 
3.3 autorkou alebo spoluautorkou 52 vedeckých prác in extenso v recenzovaných vedeckých 

časopisoch, recenzovaných vedeckých zborníkoch alebo recenzovaných vedeckých knižných 
publikáciách,  

3.4 všetky práce sú z oblasti verejného zdravotníctva, 
3.5 uchádzačka má 9 prác s IF  0,35, súčet hodnôt IF 61.036, priemerná hodnota IF: 6.785. 
 
 
d/ Ohlasy na publikačnú činnosť 
 
Práce autorky boli citované v zahraničných registrovaných prácach 184 x, v zahraničných 
neregistrovaných prácach 4 x,  v domácich neregistrovaných prácach 33 x, v domácich 
registrovaných prácach 1x, t.j. spolu 222 krát. 

 
e/ Vedecká škola  

Uchádzačka bola školite kou 2 študentov v doktorandskom študijnom programe verejné 
zdravotníctvo na FVZ SZU Bratislava, z ktorých jedna ukončila štúdium v roku 2015 a jedna 
v roku 2016 obhájila písomnú prácu k dizertačnej skúške. 

 

f/ Preukázanie medzinárodnej úrovne 

Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH za svoju dlhodobú prácu v oblasti verejného 
zdravotníctva a epidemiológie bola opakovane ocenená doma i v zahraničí: 

 1983 - cena rektora Karlovej univerzity za vynikajúce výsledky počas štúdia na vysokej 
škole, za aktívnu vedeckú, výskumnú a odbornú činnosť, 

 2002 - pamätná medaila MZ SR a hlavného hygienika SR k 50. výročiu prijatia zákona 
o hygienickej a protiepidemickej činnosti, 
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 2005 - bronzová medaila prof. Červenku (Slovenská epidemiologická asociácia) - za 
zásluhy o rozvoj epidemiológie na Slovensku, 

 2007 - strieborná medaila prof. Červenku (Slovenská epidemiologická asociácia) - za 
zásluhy o rozvoj epidemiológie na Slovensku, 

 2008 – ocenenie prednášky „Profesionálne riziká v stomatologickej praxi“ na 
medzinárodnom kongrese Slovenské dentálne dni ako najlepšej prednášky tretieho dňa 
kongresu, 

 2012 - pamätná medaila MZ SR a hlavného hygienika SR k 60. výročiu prijatia zákona 
o hygienickej a protiepidemickej činnosti, 

 2014 – medaila MUDr. Ivana Stodolu za zásluhy a rozvoj zdravotnej výchovy 
v Slovenskej republike udelená hlavným hygienikom SR, 

 2014 – ocenenie za celoživotný prínos Life Time Achievement Award, udelené dňa 
15.10.2014 pri príležitosti konania Svetového kongresu WFHSS (World Forum for 
Hospital Sterile Supply) v Prahe. 

 

Zhodnotenie inauguračného spisu 

Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH  je:  
‐ vysoko uznávanou odborníčkou v oblasti verejného zdravotníctva a epidemiológie na 

národnej i medzinárodnej úrovni, 
‐ autorkou a spoluautorkou vedeckých prednášok na lokálnej, regionálnej, národnej 

i medzinárodnej úrovni, 
‐ členkou v odborných spoločnostiach a vedeckých inštitúciách: 

 člen Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti (MES SLS) 
 člen Slovenskej epidemiologickej spoločnosti (SEA), pridružený člen SLS 
 člen asociačnej rady SEA (AR SEA) 
 člen SLK 
 člen Slovenskej epidemiologicko-vakcinologickej spoločnosti (SEVS) pri SLS 
 zástupca SR v Európskom centre pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme pre 

problematiku nozokomiálnych nákaz (ARHAI.NET) 
 člen výboru Slovenskej epidemiologicko-vakcinologickej spoločnosti (SEVS) pri SLS 
 člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
 člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu HH SR menovaná ministrom zdravotníctva SR 
 člen dozornej rady prezídia SLS, 

‐ členkou v redakčných radách: 
 Nozokomiálne nákazy – recenzovaný indexovaný v Bibliographia Čechoslovaca, ISSN 

1336-3859, 
 Zdravotnícke listy – vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1339-3022. 

 
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH  je riešite kou viacerých vedecko-výskumných 
projektov domácich i medzinárodných (14medzinárodných projektov, 2 domáce). V 7 
medzinárodných projektoch bola zodpovedným riešite om za SR, v 3 ako národný 
riešite /koordinátor, 1x ako lokálny koordinátor a spoluriešite  3x.  
Dlhodobo je zapojená do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti verejného zdravotníctva 
a epidemiológie so zameraním na NN, infekčné ale aj chronické ochorenia (nádory pankreasu). 
Výsledky z realizovaných projektov úspešne publikovala s ve mi dobrým citačným ohlasom. 
 

Všetci traja oponenti sa v závere svojich posudkov zhodli na kladnom hodnotení 
kandidátky a splnení všetkých kritérií a odporúčaní Vedeckej rade Fakulty verejného 
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zdravotníctva SZU v Bratislave k vymenovaniu doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH za 
profesora vo vednom odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo. 
 
Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača 

Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH dňa 29.3.2017 o 11:00 hod. predniesla verejnú 
inauguračnú prednášku na tému „Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych 
nákaz na Slovensku“ za účasti členov inauguračnej komisie, oponentov a posudzovate ov 
inauguračnej prednášky. 
Hodnotenie prednášky je prílohou tejto správy. 
 

Záver 

Vymenúvacia komisia – členovia, oponenti sa po verejnej inauguračnej prednáške 
a následnej diskusii zúčastnili tajného hlasovania, ktorého výsledok bol v prospech udelenia 
pedagogickej hodnosti profesor. 
 
 Predseda komisie prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. odporúča udeliť doc. MUDr. Márie 
Štefkovičovej, PhD., MPH pedagogickú hodnosť profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné 
zdravotníctvo.  
 
V Bratislave 29.3. 2017 
 
 
 
 
Predseda: 
 
-  prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 
Prodekan pre praktickú výučbu,  
Fakulta verejného zdravotníctva, SZU 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Banskej Bystrici  
                                                                                              ................................................... 
Členovia: 
 
 prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. 
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví,  
Univerzita obrany Hradec Králové  
                                                                                              ..................................................                           
 
 - prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK                                                                                                                       
                                                                                               ................................................                                 
 
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  
sv. Alžbety v Bratislave                                                         ................................................   
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Oponenti: 
- doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., 
 Dekan Fakulty verejného zdravotníctva,  
Slovenská zdravotnícka univerzita  
                                                                                              ................................................ 
 
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 
Vedúca Ústavu verejného zdravotníctva, JLF UK               ................................................. 
 
 
- prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 
1. lékařská fakulta UK, Praha 
                                                                                              .................................................. 
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