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SPRAVA A NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

k habilitačnému konaniu MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania epidemiológia 

 

 

Meno uchádzačky 

o habilitačné konanie:   MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH 

 

Pracovné zaradenie uchádzača: univerzitná docentka na Ústave epidemiológie UPJŠ LF 

v Košiciach  

 

Odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania:  Epidemiológia 

 

Predseda habilitačnej komisie: prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. 

 

Členovia habilitačnej komisie: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

prof. MUDr. Jan Smetana, PhD. 

 

Oponenti:    prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

doc. MUDr. Henrieta Hudečková, CSc. 

doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 

 

Žiadosť o habilitačné konanie podaná dňa:  10. mája 2022 

 

Habilitačná komisia schválená VR UPJŠ LF dňa: 24. mája 2022 

 

Habilitačná komisia vymenovaná dňa:  10. júna 2022 

 

Téma habilitačnej prednášky: Očkovanie v kontexte ochrany zdravia v priebehu storočí. 

 

Miesto, dátum a čas  

habilitačnej prednášky:  25.10.2022 o 9.00 hod. 

 

Miesto, dátum a čas zasadnutia 

habilitačnej komisie: Košice, poslucháreň č. 4, hybridné zasadnutie 

25.10.2022 o 9.45 hod 

 

Miesto zasadnutia habilitačnej komisie:  Košice, hybridné zasadnutie 

 

 

Predstavenie uchádzačky 

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH sa narodila v roku 1967 v Košiciach. 

Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1985 až 1991 na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Všeobecné lekárstvo. V rokoch 2010 až 2014 absolvovala 

na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doktorandské štúdium v odbore 

Verejné zdravotníctvo, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce a získaním vedecko-

akademickej hodnosti „philosophiae doctor“.  
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Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v rokoch 1991 – 1992 ako sekundárny lekár 

na detskom oddelení NsP Gelnica, v rokoch 2005 – 2006 ako revízny lekár zdravotnej poisťovne. 

Od roku 2006 do roku 2010 a od roku 2012 do roku 2020 bola generálnou riaditeľkou Detskej 

fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 1992 až doposiaľ je lekárkou centra pre očkovanie detí 

s kontraindikáciami očkovania a reakciami po očkovaní na detskom infekčnom oddelení DFN 

v Košiciach. Od r. 2011 do roku 2021 pôsobila ako odborná asistentka kliniky detí a dorastu UPJŠ 

LF a DFN v Košiciach. Od r. 2021 pôsobí na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktuálne na funkčnom mieste docentky. 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH ukončila v roku 1996 na SZU v Bratislave 

špecializačné štúdium v odbore pediatria I. st., v r. 1999 v odbore prenosné choroby. V r. 2010 

ukončila špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH) a v roku 

2022 získala špecializáciu v špecializačnom odbore epidemiológia. 

Menovaná je členkou Rady študijného programu Epidemiológia, študijný odbor 

Všeobecné lekárstvo, III. stupeň, členkou odborovej komisie študijného programu Epidemiológia, 

študijný odbor Všeobecné lekárstvo, III. stupeň, členkou lektorského zboru pre špecializačné 

vzdelávanie, členkou komisie pre štátnu skúšku v študijnom programe Verejné zdravotníctvo, 

členkou komisie pre rigorózne skúšky v študijnom programe Verejné zdravotníctvo. 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH je členkou výboru Slovenskej infektologickej 

spoločnosti SLS a členkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS. 

 

Preskúmanie splnenia kritérií habilitačného konania 

 

Habilitačná komisia dňa 29.06.2022 preskúmala splnenie kritérií habilitačného konania 

MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH a vypracovala podľa Časti V, Čl. 20, ods. 1 Rozhodnutia 

rektora UPJŠ č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov 

a umelecko-pedagogických titulov profesor a docent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach stanovisko k splneniu požadovaných kritérií. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača 

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH preukázala veľmi dobrý prehľad v prednášanej 

problematike. Na prednášku boli pozitívne ohlasy zo strany diskutujúcich. Na vznesené otázky 

v rámci diskusie habilitantka odpovedala pohotovo, vecne a fundovane, čo potvrdzuje jej 

vynikajúci prehľad v danej problematike. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti 

uchádzača, (vrátane spätnej väzby od študentov na jeho pedagogickú činnosť), dodržiavania 

etických štandardov v oblasti integrity výskumu 

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH vykázala k dňu podania žiadosti kontinuálnu 

pedagogickú činnosť na UPJŠ LF v rozsahu  10 rokov a 320 dní kontaktnej výučby v rámci plnenia 

svojho pracovného úväzku na UPJŠ LF  v slovenskom a anglickom jazyku. Zabezpečuje výučbu 

domácich a zahraničných študentov LF UPJŠ (v rámci prednášok a praktických cvičení) 

v predmetoch zo študijného odboru Epidemiológia v študijných programoch Všeobecné lekárstvo, 

Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental Medicine, Verejné zdravotníctvo. Je autorkou 

a spoluautorkou 1 vysokoškolskej učebnice a ž kapitol vo vysokoškolských učebniciach 

v celkovom rozsahu 5,06 autorského hárka. Je školiteľkou diplomových prác a školiteľkou 

špecialistkou dizertačných prác. 

Habilitantka je pozitívne hodnotená študentmi, čo potvrdzujú aj pravidelné študentské 

evaluácie. 

Habilitačná komisia preskúmala plnenie kritérií vzťahujúce sa na ukazovatele tvorivej 

činnosti MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH  v podobe vedeckých prác v počte, štruktúre, 
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rozsahu, intenzite a miere autorského vkladu a tiež preukázanie uznania za vedeckú osobnosť 

v odborných kruhoch prostredníctvom ohlasov na publikované vedecké práce v požadovanom 

počte a štruktúre a konštatovala, že habilitantka ich spĺňa nad rámec požadovaného rozsahu.  

 

Prehľad plnenia: 

Požadované: 20 pôvodných vedeckých prác, z ktorých 6 je v časopisoch s prideleným IF (20/6) 

Plnenie uchádzačom: 43/18 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 13  

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

Scopus – 5 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – 1 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – 6 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch/monografiách – 10  

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch/monografiách – 8  

Miera autorského vkladu:  

Požadované: 10x prvý/korešpondujúci autor 

Plnenie uchádzačom:  19x  

Počet ohlasov na vedecké práce:  

Ohlasy uvedené v citačných databázach WOS alebo Scopus:  

Požadované: 25  

Plnenie uchádzačom: 158 

Kvalitatívny ukazovateľ výstupov tvorivej činnosti:  

Úhrnný impakt faktor:   

Požadované: 4,5  

Plnenie uchádzačom: 10,111 

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH sa tiež podieľala/podieľa na riešení viacerých 

výskumných projektov domácich (5x) a európskych (1x) agentúr v pozícii spoluriešiteľky 

a zástupkyni hlavného riešiteľa. Všetky relevantné výskumy uchádzačky prešli príslušnými 

etickými komisiami a recenznými konaniami. 

 

Tajné hlasovanie k vypracovaniu návrhu habilitačnej komisie 

 

Habilitačná komisia v súlade s Časťou V., Čl. 20, ods. 3) Rozhodnutia rektora č. 1/2021 

zhodnotila, priebeh habilitačnej prednášky, habilitačného konania a plnenie kritérií pre habilitačné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania a vypracovala odporúčanie 

udeliť MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH, titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania epidemiológia. 

 

Nasledovalo online hlasovanie o predloženom návrhu prostredníctvom aplikácie ADoodle: 

 

Výsledok hlasovania habilitačnej komisie: 
Počet členov habilitačnej komisie a oponentov: 6 

Počet hlasujúcich:    6 

Hlasovali za:    6 

Hlasovali proti:    0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovalo:     0 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. oznámila členom 

habilitačnej komisie a oponentom výsledok hlasovania a habilitačná komisia prijala: 
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u z n e s e n i e  
 

Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., 

MPH, jej dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej 

činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej 

prednášky na tému „Očkovanie v kontexte ochrany zdravia v priebehu storočí“ konštatuje, že ide 

o významnú odborníčku, vysoko erudovanú po stránke teoretickej aj klinickej, ktorá spĺňa 

podmienky na habilitáciu podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach.. 

 

Záver habilitačnej komisie  

 

Habilitačná komisia a oponenti po dôkladnom preskúmaní plnenia kritérií vzťahujúcich sa 

na vykonávanie pedagogickej činnosti v požadovanom rozsahu a štruktúre prostredníctvom aktivít 

a výstupov uvedených v Čl. II Rozhodnutia rektora č. 2/2021, tiež vzťahujúcich sa na ukazovatele 

tvorivej činnosti v podobe vedeckých prác v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite a miere autorského 

vkladu a tiež preukázanie uznania za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch prostredníctvom 

ohlasov na publikované vedecké práce v požadovanom počte a štruktúre zodpovedajúcej 

medzinárodným zvyklostiam uvedeným v Čl. III Rozhodnutia rektora č. 2/2021 a zhodnotení 

habilitačnej prednášky na tému „Očkovanie v kontexte ochrany zdravia v priebehu storočí“ 

konštatuje, že MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, vo všetkých kritériách vysoko prekračuje 

požiadavky na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

epidemiológia na UPJŠ LF v Košiciach. Habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade UPJŠ LF 

v Košiciach udeliť MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH, titul docent v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania epidemiológia. 

 

V Košiciach dňa 25. októbra 2022 

 

HABILITAČNÁ KOMISIA: 

 

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. – predsedníčka 

Ústav epidemiológie UPJŠ LF v Košiciach    .................................................. 

 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine  .................................................. 

 

prof. MUDr. Jan Smetana, PhD.     MS TEAMS 

Katedra epidemiologie, FVZ UO v Hradci Králové  .................................................. 

 

OPONENTI: 

 

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH   MS TEAMS 

Ústav epidemiológie LF UK v Bratislave   .................................................. 

 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, CSc.       

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine  .................................................. 

 

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.     MS TEAMS 

Ústav epidemiologie LF UK v Plzni    .................................................. 


