
 
Profesijný životopis - doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 

 
Meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, titul 

Mária Štefkovičová, rod. Trúnková, doc. MUDr. PhD. MPH 

Dátum a miesto narodenia XXXXXXXXX, Dolná Súča 
Vysokoškolské vzdelanie 
a alší akademický rast 

1977-1983  Lekárska fakulta hygienická Univerzita Karlova 
v Prahe, odbor: hygiena, ukončenie: promócia – 
doktor medicíny 

2002-2006 externé doktorandské štúdium na Ústave 
verejného zdravotníctva JLF UK v Martine, v r. 2006  
obhájenie dizertačnej práce v odbore toxikológia 
a získanie titulu: „philosophiae doctor“ 

2011  habilitácia  vo  vednom odbore verejné zdravotníctvo  
na Fakulte verejného  zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave 

alšie vzdelávanie 1987  špecializácia  z hygieny  a  epidemiológie – ukončená 
skúškou, IVZ Bratislava 

1993  špecializácia II. stupňa  z  epidemiológie - ukončená  
skúškou a obhajobou atestačnej práce, IVZ Bratislava 

1997 trojročné   postgraduálne  štúdium:  odborník  pre 
riadenie zdravotníctva (Master of Public Health 
„MPH“) na Inštitúte pre alšie vzdelávanie 
pracovníkov v zdravotníctve na Škole verejného 
zdravotníctva v Bratislave - ukončené záverečnými 
skúškami a obhájením záverečnej práce 

2002 absolvovanie  teoretickej   časti  adaptačného  
prípravného štúdia odborných činností pre úsek 
činnosti: zdravotníctvo (hygiena) na Inštitúte pre 
verejnú správu v Bratislave 

Účasť na školeniach, kurzoch  
 

1996  absolvovanie  seminára  programu  Health  education 
project –  k zdravému životnému štýlu, certifikát 
Open Society Fundation v Bratislave 

2003  absolvovanie letného seminára anglického jazyka pre 
lekárov poriadaného Open Society Fundation 
v Bratislave  

2006 certifikát  pre  klinické skúšanie liekov  –  vydaný   
Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, 
Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií 

Účasť na medzinárodných 
školeniach, kurzoch:          

2003 účasť na stretnutí  a tréningu národných zástupcov 
Siete EÚ pre kontrolu  nemocničných infekcií 
(HELICS) v Bruseli  

2004  účasť  na  stretnutí  národných   zástupcov  k tvorbe 
siete EÚ pre  HELICS v Lyone s  tréningom  
používania softvérovej podpory  programu 

2006  účasť  na  „Improving  Patient   Safety  in   Europe“  
2nd  Annual Plenary   meeting   organizovaný   
k metodike   budovania   a  zjednotenia  surveillance   
nozokomiálnych   nákaz   vo   Viedni 

2008 účasť na workshope s vedeckým programom tvorby 
surveillance  invazívnych pneumokokových ochorení 



 

v Prahe 
2008 účasť    na   tréningu    v   metodológii   tvorby  

incidenčných  štúdií  nozokomiálnych  nákaz  
poriadanom sieťou „Improving Patient Safety in 
Europe“   

2008 účasť na medzinárodnom  cvičení a  konferencii 
Medicina katastrof  

2008  účasť na konferencii IV. Hradecké vakcinologické dni 
2008  účasť  na  cvičení   členských  štátov  EÚ AEOLUS 

so zámerom  preveriť  schopnosti   a úroveň  
spolupráce  rezortov a inštitúcií  členských štátov EÚ  
a rýclosť zdieľania infomácií počas vzniku  náhlej 
krízovej  zdravotnej sitácie 

2009  účasť  na  European  Expert  Meeting  on  Rotavirus 
Vaccination vo Vaccine Research Center, Univerzity 
of Tampere, Fínsko k  problematike prevencie  
rotavírusových infekcií 

2014 účasť  na  celosvetovom  kongrese  sterilizácie 
poriadaného Svetovým fórom pre sterilizáciu 
zdravotníckych pomôcok 

2015 stretnutie  zástupcov  krajín  EÚ  pre prevenciu 
a kontrolu nozokomiánych infekcií a užívania 
antibiotík  

2015 účasť na 3. medzinárodnej konferencii  prevencie 
a kontroly infekcií v Ženeve s kurzom riešenia 
nozokomiálnych epidémií 

Priebez zamestnaní 9/1983-10/1983  Okresný ústav národného zdravia  - 
Okresná hygienická stanica  (OÚNZ-OHS) Nitra 

10/1983 – doteraz OÚNZ-OHS, Štátny zdravotný ústav 
(ŠZÚ), Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
(RÚVZ)  Trenčín (zmena názvu organizácie): 

1983 – 1990 lekárka pracujúca na oddelení epidemiológie 
1990 – 1997 vedúca oddelenia nozokomiálnych nákaz 

a sterilizácie 
1997 – 2007 vedúca odboru epidemiológie 
1997 – 2001 menovanie Okresná štátna hygienička 

v Myjave 
2007- 2013  riaditeľka Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne 
2013 - doteraz  vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v 

Trenčíne 
2013 - doteraz   Fakulta zdravotníctva Trenčianska 

univerzita A. Dubčeka 
Celkovo v odbore verejné zdravotníctvo pracujem 33 rokov. 

Účasť na medzinárodných 
grantoch/projektoch/ 
programoch 
 
 
 
 

2002-2006 projekt  PHARE „Posilnenie surveillance 
a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej 
republike 

 
2005-2008   „HELICS – IPSE“ –  „Hospital in Europe Link 

for Infection Control and Surveillance – Improving 
Patient Safety in Europe“  projekt Európskej komisie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2008   „Geneticko-epidemiologická štúdia nádorov 

pankreasu“ - CRA č. GEP/07/02– pilotná štúdia 
nádorov pankreasu v SR, spoluriešiteľské pracovisko,  
hlavný riešiteľ RÚVZ Banská Bystrica, pilotný 
projekt IARC Lyon (1.5.2008 – 30.9.2008) – 
(spoluriešiteľ) 

 
2009-2010„Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu“ – 

č.2007/17/-RUVZBB-02. Cieľom štúdie ESNAP je 
zapojenie Slovenska k medzinárodne prebiehajúcemu 
výskumu etiológie nádorov pankreasu 
koordinovaného IARC (Lyon, Francúzsko) 
(spoluriešiteľ) 

 
2008-2009   European Clostridium difficile infection survey 

ECDIS  Hlavný riešiteľ: Ing. Renáta Melková PhD, 
SZU, Bratislava -národný koordinátor pre Slovensko 
(spoluriešiteľ a lokálny koordinátor) 

 
2010  Pilot  point prevalence survey of healthcare associated 

infections and antimicrobial use (národný riešiteľ 
projektu) 

 
2012 Point prevalence survey of healthcare associated 

infections and antimicrobial use, vykonávaná v  947 
európskych nemocniciach, z toho v 40-ich 
slovenských (národný riešiteľ projektu) 

 
2016-2017 II. point prevalence survey of healthcare 

associated infections and antimicrobial use (národný 
riešiteľ projektu) 

 
2009- doteraz   Surveillance  of surgical site infections in 

Europe  – kontinuálne incidenčné sledovanie infekcií 
v mieste chirurgického výkonu– nadväzuje na projekt  
HELICS (národný riešiteľ projektu) 

 
2009- doteraz  Surveillance  of healthcare-associated 

infections (HAIs) in intensive care units (ICUs) – 
kontinuálne incidenčné sledovanie infekcií na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti – nadväzuje na 
projekt  HELICS (národný riešiteľ projektu) 

 
2015   Surveillance  of healthcare-associated infections and 

prevention indicators in European intensive care units 
(pilot study) (národný riešiteľ projektu) 

 
2015 II. Pilot  point  prevalence survey of healthcare 

associated infections and antimicrobial use  (národný 
riešiteľ projektu) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účasť na domácich 
projektoch, programoch: 
 

 
2016 European  surveillance of  Clostridium difficile 

infections (CDI) – projekt je zameraný na sledovanie 
CDI v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich 
akútnu starostlivosť (národný riešiteľ projektu) 

 
2016 Epidemiology and outcomes  of Gram negative 

urosepsis.   „A  Prospective  Cohort Study Evaluating 
the Risk Factors, Responsible Pathogens, 
Managment, Clinical Outcome and Cost in Urosepsis 
Patients“ štúdia SERPE (zodpovedný riešiteľ 
projektu) 
    

2005-2008  „Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych 
bakteriálnych kmeňov ako základ pre prevenciu 
infekcií v zdravotníckych zariadeniach“. Projekt 
financovaný MZ SR č. 2005/24-SZU-02 Riešiteľská 
organizácia: Slovenská zdravotnícka univerzita, 
Limbová 12, 83303 Bratislava. Spoluriešiteľská 
organizácia: Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, Trenčín 

 
2004-doteraz Sentinelová surveillance rotavírusových 

gastroenteritíd (RVGE) v spádovom území 
pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice u detí do 5 
rokov. Riešiteľská organizácia: Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne, spoluriešiteľská 
organizácia: Fakultná nemocnica v Trenčíne, Úrad 
verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

Priebeh pedagogickej 
činnosti: 
(pracovisko/predmety 

Postgraduálna výučba  
Od r. 1993 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny 
katedra epidemiológie – výučba v postgraduálnych kurzoch 
pre lekárov hygienickej služby a asistentov hygienickej 
služby. Následne na Slovenskej zdravotníckej  univerzite 
v Bratislave – Fakulte verejného zdravotníctva,  Fakulte 
ošetrovateľstva -  katedre prípravy zdravotníckych 
pomôcok:  prednášky pre  bakalárov a magistrov  verejného 
zdravotníctva, ošetrovateľstva  a absolventov štúdia Master 
of Public Health - problematiku nozokomiálnych nákaz, 
hygienicko-epidemiologického režimu, dezinfekcie 
a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach. 
Od ak. r. 2004/2005 kontinuálna výučba na Trenčianskej 
univerzite A. Dubčeka v Trenčíne - Fakulte zdravotníctva,  
vybrané prednášky pre študentov v špecializačnej príprave: 
chirurgická sestra a psychiatrická sestra v problematike 
nozokomiálnych nákaz, dezinfekcie a sterilizácie. 
Pregraduálna výučba 
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 učiteľ lektor – výučba 
v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v predmetoch 
epidemiológia infekčných chorôb a nemocničná hygiena 
(vybrané prednášky a semináre). 
Od akademického roku  2011/2012 výučba na Slovenskej 
zdravotníckej  univerzite – Lekárskej fakulte – prednášky 
pre medikov – problematika nozokomiálnych nákaz, 
hygienicko-epidemiologického režimu, dezinfekcie 
a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach. 
V rokoch 1993-2007 výučba preventívneho lekárstva 
a somatológie na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. 
Od akademického roku  2004/2005  kontinuálna výučba 
V akreditovaných  študijných programoch Fakulty 
zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v bakalárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, 
laboratórne vyšetrovacie metódy  v zdravotníctve. 
Od akademického roku  2009/2010  aj  v bakalárskom 
študinom programe  fyzioterapia predmety:hygiena 
a epidemiológia, verejné zdravotníctvo, hygiena 
a preventívne pracovné lekárstvo, hygiena, epidemiológia 
a prevencia nozokomiálnych nákaz. Garancia predmetov: 
hygiena a epidemiológia, verejné zdravotníctvo, laboratórne 
metódy v mikrobiológii a biológii 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 pracovný 
úväzok. 

Odborné a umelecké 
zameranie 

verejné zdravotníctvo,  epidemiológia, surveillance 
nozokomiálnych nákaz, vakcinológia 

Publikačná činnosť vrátane 
rozsahu (autorské hárky) 
a kategórie evidencie, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
456/2012 Z.z. 

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

0,5- AH) 

Uče i e     :  ( autor , -AH; 4,30-AH; spoluautor 0,65-

AH;0,63AH) 

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú 
prácu  
 
 
 
 
Počet doktorandov: 
školených, ukončených 
 

[1] citácie zahraničné reg.                  184 
[2] citácie domáce reg.                           1 
[3] citácie zahraničné nereg.                  4 
[4] citácie domáce nereg.                     33 
      spolu                                             222 
 
po úspešnom ukončení skúšky                1  
po obhájení dizertačnej práce                  1 
spolu                                                        2 

Členstvo v odborných 
spoločnostiach a vedeckých 
inštitúciách 

1983-  čle  Mikro iologi ko-epide iologi kej     spoloč osti 
(MES  SLS) 

od roku 1999  člen Slovenskej epidemiologickej spoločnosti 
(SEA), pridružený člen SLS 

1983   člen Spolku lekárov v Trenčíne 



 

od r. 2000  člen asociačnej rady SEA (AR SEA) 
od r. 2004  člen SLK 
od r. 2009  člen  Slovenskej  epidemiologicko-   

vakcinologickej spoločnosti (SEVS) pri SLS 
od r. 2008  zástupkyňa  SR v Európskom centre pre kontrolu 

chorôb (ECDC)  v Štokholme pre problematiku 
nozokomiálnych nákaz (ARHAI.NET) 

od r.2009   člen    výboru  Slovenskej  epidemiologicko- 
vakcinologickej spoločnosti (SEVS) pri SLS 

od r. 2011  člen Vedeckej rady  Fakulty zdravotníctva 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

od. r.2014  člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu HH SR 
menovaná ministrom zdravotníctva SR 

od r. 2016  člen dozornej rady  prezídia SLS 
Členstvo v redakčných 
radách 

od r. 2005  Nozokomiálne nákazy – členka redakčnej rady, 
recenzovaný  indexovaný v Bibliographia 
Čechoslovaca, ISSN 1336-3859 

od.r.2013   Zdravotnícke listy- vedecký recenzovaný 
časopis, ISSN 1339-3022 

Práca v komisiách MZ SR,  
iné odborné činnosti  

1993  členka  Poradného  zboru  hlavného  odborníka  pre 
odbor epidemiológie MZ SR pre spracovanie 
podkladových                 materiálov o najzávažnejších 
problémoch a návrhoch ich riešenia na úseku 
epidemiológie 

1996 koordinátorka  pracovnej  skupiny  pre vypracovanie 
odborného usmernenia pre testovanie sterilizačných 
prístrojov 

1996 vymenovanie  za  krajského  odborníka  hlavného 
hygienika SR pre kraj Trenčín v odbore 
epidemiológie 

2001 vymenovanie za člena komisie pre antinfekčnú 
a antibiotickú politiku pre kraj Trenčín 

2003 koordinátor za SR pre HELICS - európsku sieť 
nozokomiálnych nákaz (zastupovanie na výročných 
schôdzach - 2003-Brusel, 2004-Lyon, 2005 a 2006 - 
Viedeň) 

2004  vymenovanie za člena komisie pre EPIS- informačný 
systém prenosných ochorení v SR 

od r. 2004  účasť na klinickom skúšaní vakcín 
2005 vymenovanie  do  funkcie  krajského odborníka 

hlavného hygienika SR pre kraj Trenčín za odbor 
epidemiológia 

2005 poverenie zastupovaním vedúceho úradu: RÚVZ v 
Trenčíne 

2006 vymenovanie do funkcie krajského odborníka   Úradu 
verejného  zdravotníctva SR pre Trenčiansky kraj 
v odbore epidemiológia 

2007 vymenovanie do funkcie krajského odborníka  
hlavného  hygienika pre Trenčianský kraj v odbore 
epidemiológia 

2007 vymenovanie za člena Poradného zboru hlavného 



 

hygienika SR  pre odborné a metodické vedenie 
inštitúcií verejného  zdravotníctva v SR 

2007 vymenovanie za  člena Poradného zboru hlavného 
hygienika SR  pre odbor epidemiológia 

2008- 2014 odborný konzultant - Úrad pre dohľad ad 
zdra ot ou starostli osťou 

9   čle ka krízo ého štá u Okres ého úradu  Tre čí e 

2009- doteraz  čle ka e akuač ej ko isie Okresného úradu 

 Tre čí e 

2011 vymenovanie za  člena pracovnej skupiny  hlavného 
hygienika  SR  na posúdenie normatív počtu 
zamestnancov  v RÚVZ v SR 

2011 menovanie za riadneho externého člena Vedeckej 
rady  Fakulty  zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v Trenčíne 

2013 menovanie za člena Pracovnej skupiny pre 
imunizáciu  ministrom zdravotníctva SR 

2014 menovanie za riadneho interného člena Vedeckej 
rady  Fakulty  zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v Trenčíne 

2015 vymenovanie za člena Poradného zboru hlavného 
hygienika SR pre odborné a metodické vedenie 
inštitúcií verejného zdravotníctva v SR 

2016  menovanie za hlavného odborníka  hlavného 
hygienika SR pre odbor epidemiológia 

2016 menovanie za predsedu poradného zboru hlavného 
hygienika SR pre odbor epidemiológia 

Ocenenia 1983 cena rektora Karlovej univerzity za vynikajúce 

ýsledk  počas štúdia a sokej škole, za aktí u 
vedeckú, výskumnú a od or ú či osť 

2002 pamätná medaila MZ SR a hlavného hygienika SR 

k . ýročiu prijatia záko a o hygienickej 

a protiepide i kej či osti  
 ro zo á  edaila  prof. Čer e ku  (Slo e ská 

epidemiologická asociácia) - za zásluhy o rozvoj  

epidemiológie na Slovensku  

 strie or á  edaila prof. Čer e ku  (Slo e ská 
epidemiologická asociácia) - za zásluhy o rozvoj 

epidemiológie na Slovensku  

2012 pamätná medaila MZ SR a hlavného hygienika SR 

k . ýročiu prijatia záko a o hygienickej 

a protiepide i kej či osti edaila  
2014  medaila MUDr. Ivana  Stodolovu  za zásluhy a rozvoj  

zdravotnej výchovy v Slovenskej republike  udelená 

hlavným hygienikom SR. 

 o e e ie za  eloži ot ý prí os  Life Ti e 
A hie e e t A ard, udele é dňa . .  pri 
príležitosti ko a ia  S eto ého ko gresu WFHSS 
(World Forum for Hospital Sterile Supply) v Prahe  

Odborné skúsenosti a Koncepčné a metodické skúsenosti na úrovni 



 

zručnosti regionálneho orgánu štátnej správy RÚVZ v SR, t.j. úradu 
s krajskou pôsobnosťou  na úrovni vrcholového 
manažmentu RÚVZ v Trenčíne, 

- koncepčné a metodické skúsenosti na úrovni regionálneho 
orgánu štátnej správy RÚVZ v SR, t.j. úradu s krajskou 
pôsobnosťou v oblasti kontroly infekčných  chorôb, 

- tvorba legislatívnych predpisov potrebných na 
zabezpečenie surveillance infekčných chorôb v SR, 

- plánovanie, organizovanie, riadenie a koordinácia zberu 
relevantných údajov o výskyte prenosných ochorení, ich 
analýza a vyhodnocovanie faktorov ovplyvňujúcich 
vznik, priebeh, šírenie a následky infekčných ochorení, 

- odborno-metodické usmerňovanie a koordinácia výkonu 
preventívnych a  represívnych  protiepidemických 
opatrení pri mimoriadnych epidemiologických  
situáciách,   

- spolupráca s inštitúciami SR a  Európskej únie (EÚ) 
v problematike surveillance nemocničných nákaz, 

- zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných 
projektoch a sieťach v rámci aktivít SZO a EÚ v oblasti 
nemocničných nákaz, 

- koordinácia plnenia úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní 
SZO a  Európskej komisie v  oblasti surveillance 
nemocničných nákaz na Slovensku, 

- spracovanie, analýzy a  prezentácia výsledkov 
surveillance prenosných chorôb na odborných 
podujatiach doma i  v  zahraničí, najmä v oblasti 
prevencie nemocničných nákaz a  rotavírusových infekcií, 

- práca epidemiológa v teréne -  v ohniskách nákazy, 
- zostavovanie dotazníka, získavanie a spracovávanie 

údajov v  problematike prenosných ochorení, v  
problematike prevencie chorôb, 

- spracovanie problematiky prevencie prenosných  
ochorení do  odborných publikácií a prezentácií na 
domáce  a zahraničné podujatia, 

- skúsenosti z organizovania odborných podujatí, 
- poskytovanie odborných konzultácií a informácií v oblasti 

prevencie prenosných chorôb vrátane informácií pre 
médiá, 

- príprava a tvorba legislatívnych predpisov v odbore 
epidemiológia, 

- odborno-metodické usmerňovanie a  koordinácia  výkonu 
preventívnych a  represívnych epidemiologických 
opatrení pri mimoriadnych epidemiologických situáciách, 

- odborné skúsenosti v oblasti krízového manažmentu 
v problematike verejného zdravotníctva, skúsenosti 
z riešenia krízových udalostí a krízového riadenia 
zdravotníctva na úrovni kraja, 

- pregraduálna výučba študentov verejného zdravotníctva, 
ošetrovateľstva, laboratórnych činností, postgraduálna 
výučba v  epidemiológii prenosných a chronických 



 

chorôb, v  základoch a  metódach epidemiológie a  v 
 intervenčnej epidemiológii, v prevencii nozokomiálnych 
nákaz,  dezinfekcii a sterilizácii, 

- odborné vedenie pri vypracovávaní 
bakalárskych, magisterských, rigoróznych prác v odbore 
verejné zdravotníctvo a epidemiológia, ošetrovateľstvo, 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, riadenie 
zdravotníckej pomôcky  na  SZU v Bratislave, JLF UK 
v Martine a Trenčianskej univerzite A. Dubčeka 
v Trenčíne.  

Kontaktná  adresa doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Nemocničná 4,911 01 Trenčín 
Tel.: +421 32 6509521 
e mail: tn.stefkovicova@uvzsr.sk 
privat: stefkovicova@gmail.com 
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