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Inauguračný spis doc. MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH je v súlade 

s Kritériami pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na Fakulte verejného 

zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

Inauguračný spis obsahuje: 
1. Prehľad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov FVZ SZU 

2. Profesijný životopis 

3. Doklady o kvalifikačných predpokladoch 

4. Pedagogická činnosť 

4.1 Prehľad pedagogickej činnosti 
4.2 Účasť na pedagogickom procese 

4.3 Prehľad aktivít ďalšieho vzdelávania, menovacie dekréty a pozvánky do 

skúšobných komisií 

5. Publikačná činnosť 

5.1 Prehľad publikačnej činnosti 
5.2 Ohlasy na publikačnú činnosť 

6. Vedecká škola uchádzača 

6.1 Formovanie vedeckej školy 

6.2 Preukázanie medzinárodnej úrovne, účasť na študijných pobytoch v zahraničí 
6.3 Členstvo a činnosť v odborných domácich a zahraničných spoločnostiach, 

redakčných radách vedeckých časopisov 

6.4 Zoznam prednášok doma a v zahraničí, pozvané prednášky 

6.5 Vyznamenania, medaily a ocenenia domáce a zahraničné 

6.6 Menovacie dekréty do funkcií 

7. Účasť na grantoch, projektoch a úlohách 

 

Čl. 1 

Kvalifikačné predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady sú vo všetkých troch bodoch splnené:  
- 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). 

 



Čl. 2 

Pedagogická činnosť: 
Kritéria pre pedagogickú činnosť splnené vo všetkých troch bodoch (4.1 – 4.3). Potvrdenie 

o pedagogickej činnosti, ktorú vykonávala od roku 1993 na ILF Bratislava do roku 2008 je 

vystavené doc. MUDr. Egnerovou, od roku 2009 doteraz dekankou FVZ SZU. Od 1.7.2013 je 

v pracovnom pomere na Trenčianskej univerzite na ustanovený týždenný pracovný čas ako 
vysokoškolský učiteľ – docent na Fakulte zdravotníctva. Od akademického roku 2005/2006 

až doteraz sa podieľa na výučbe v odbore verejné zdravotníctvo na 0,2 pracovný úväzok na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. 

 

Čl. 3 

Vedecká a publikačná činnosť: 
Uchádzačka je riešiteľkou 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. 
 

Čl. 4 

Ohlasy na publikačnú činnosť: 
Kritérium splnené - uchádzačka má v štatistike publikačnej činnosti, ktorú spracovala 

knižnica SZU, 222 ohlasov, z toho 184 zahraničných citácií registrovaných v citačných 
indexoch ISI alebo SCOPUS. 

  

Čl. 5 

Vedecká škola 

Kritérium splnené. Uchádzačka bola školiteľkou 2 študentov v doktorandskom študijnom 
programe verejné zdravotníctvo na SZU Bratislava, z ktorých jedna ukončila štúdium v roku 

2015 a jedna v roku 2016 obhájila písomnú prácu k dizertačnej skúške. 
 

Čl. 6 

Preukázanie medzinárodnej úrovne 
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 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, 
 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. 

 

 

 Po zhodnotení predloženého inauguračného spisu konštatujem, že doc. MUDr. Mária 

Štefkovičová, PhD., MPH spĺňa kritéria pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na 
FVZ SZU v Bratislave.   
 

 

 

V Bratislave, 2.2.2017   

 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 
            FVZ SZU v Bratislave 


