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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD., odbornej asistentky                       

z Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK v Martine v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo pracovala v zložení: 

 
Predsedníčka:  

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH – vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF 

UK, Martin 

Členovia:  

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. - prednostka Ústavu epidemiológie LF UPJŠ, Košice 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS - vedúci Ústavu epidemiológie a ochrany 

verejného zdravia LF OU, Ostrava 

Oponenti:  

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. - primárka Oddelenia klinickej mikrobiológie FN, Nitra 

pplk. gšt. prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. - Katedra epidemiológie Fakulty vojenského 

zdravotníctva Univerzity obrany, Hradec Králové  

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH - Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v 

zdravotníctve a verejného zdravotníctva FZ TnUAD, Trenčín 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 
Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 9. 3. 2022 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto 

návrhu.   

 
Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 10. 3. 2022 za prítomnosti členov 

habilitačnej komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov. 

Prezencia členov habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej 
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listine. Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad 

Univerzity Komenského k uvedenej Vyhláške. 

 Predsedníčka habilitačnej komisie oboznámila prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. a prečítala 

Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 12. 1. 2022 so záverom, že uchádzačka splnila 

kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentky na JLF UK v Martine. 

Predsedajúci prečítal hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia 

Vedeckej rady JLF UK v Martine. 

 Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval uchádzačku, 

aby oboznámila prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. Po 

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky. PhDr. Mgr. 

Simona Kelčíková, PhD. odpovedala na všetky pripomienky a otázky. Dekanka 

a predsedníčka VR JLF UK ukončila verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

uchádzačky: 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. vykonávala a vykonáva pedagogickú činnosť 

v študijných programoch verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia, predtým tiež 

všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo a fyzioterapia. Jej pedagogická činnosť spočíva v 

príprave a vedení vybraných prednášok, kompletných praktických cvičení, seminárov, 

samostatného hodnotenia študentov a tvorby učebných materiálov  (v predmetoch výchova 

k zdraviu, podpora zdravia, sociológia zdravia, sociológia a sociológia rodiny, ošetrovateľské 

techniky, pedagogika v pôrodnej asistencii a tiež ošetrovateľstve, letná prax, sexuálne 

a reprodukčné zdravie žien, potreby pacienta a ošetrovateľský proces, primárna 

starostlivosť o ženu a rodinu). 

Je školiteľkou a oponentkou záverečných diplomových prác študentov v odbore 

verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo. Predmety, v ktorých učila a učí 

predstavujú širokú paletu, ktorej spoločným menovateľom je zameranie sa na zdravie 

verejnosti z pohľadu edukácie, prevencie, podpory a ochrany verejného zdravia populácie na 

národnej i medzinárodnej úrovni. V rámci postgraduálneho špecializačného vzdelávania je 

garantom špecializačného štúdia mentor klinickej praxe v pôrodnej asistencii.  



 3 

Od promócie v roku 1993, kedy získala titul Mgr. v dvojodbore pedagogika – 

ošetrovateľstvo na Filozofickej fakulte UK Bratislava, preukázala celkovo komplexnú 27-

ročnú pedagogickú činnosť, z toho 18 ročnú kontinuálnu prax v odbore verejné 

zdravotníctvo. Z hľadiska svojho postgraduálneho vzdelávania získala v roku 2000 

špecializáciu v odbore podpora zdravia na Štátnom pedagogickom ústave a Národnom 

centre podpory zdravia v Bratislave (2-ročné pedagogické špecializačné inovačné štúdium). 

V roku 2001 titul diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie (3-ročné externé vyššie 

odborné štúdium dipl.a.h.e., SZŠ Martin). 

V roku 2008 PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. získala na pôde JLF UK obhajobou 

záverečnej dizertačnej práce „Hygiena rúk – významný faktor prevencie exogénnych 

nozokomiálnych nákaz“ vedecko-akademickú hodnosť PhD. (philosophie doctor) v odbore 

ošetrovateľstvo. Titul PhDr. (doktorka filozofie) v ošetrovateľstve získala na JLF UK v roku 

2013.  

Oblasť jej výskumu je široká, zameraná komplexne na bezpečnosť pacienta, a to najmä 

v oblasti prevencie, ochrany, podpory a výchovy k zdraviu verejnosti. Zaoberá sa aj 

problematikou pedagogiky, edukácie zdravých i chorých, sociológiou zdravia a sociológiou 

rodiny. Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentovala vo forme 

publikácií, prednášok a posterov na domácich a zahraničných fórach, ako aj v habilitačnej 

práci s názvom „Verejno-zdravotné aspekty hygieny rúk v klinickej praxi v kontexte 

vzdelávania“. V rámci grantovej činnosti uchádzačka bola, resp. je spoluriešiteľkou 10 

grantových úloh – 2x VEGA, 5x KEGA, 1x projekt MZ SR, 2x výskumné projekty 

spolufinacované zo zdrojov EÚ. 

 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. autorkou a spoluautorkou 3 

vedeckých monografií, autorkou a spoluautorkou 3 VŠ učebníc a autorkou jedných skrípt 

v požadovanom rozsahu 3 autorských hárkov. Z 59 pôvodných vedeckých prác 

publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch bola prvou 

autorkou 30 vedeckých publikácií , z nich 3 vedecké publikácie boli uverejnené v časopisoch 

s predpísanou výškou impakt faktora ˃ 0,35 pre odbor verejné zdravotníctvo. Z 59 

pôvodných vedeckých prác bolo 27 prác z odboru, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné 

konanie. 
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Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK uchádzačka preukázala celkovo 271 

citácií z jej publikačných výstupov, z toho 67 je registrovaných v citačných indexoch WoS 

a SCOPUS. 

Za svoju dlhoročnú akademickú činnosť v Akademickom senáte JLF UK v Martine, 

ako aj Akademickom senáte UK v Bratislave bola ocenená zlatou medailou Univerzity 

Komenského .  

 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie 

titulu docentky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné 

zdravotníctvo. Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a 

morálneho profilu, ako aj charakterových vlastností uchádzačky, a po zhodnotení 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce odporúča Vedeckej rade JLF UK v 

Martine udeliť PhDr. Mgr. Simone Kelčíkovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docentka 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo. 

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  podpísaná 

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.   podpísaná 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS  podpísaný 

 

V Martine, 10. marca 2022 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


