
Profily ocenených pamätnou 
medailou MUDr. Ivana Stodolu 
Pamätnou medailou MUDr. Ivana Stodolu za významný prínos v oblasti verejného 

zdravotníctva boli počas 41. ročníku vedeckej konferencie Dni zdravotnej výchovy 

doktora Ivana Stodolu ocenené: 

 

 Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., pracuje v zdravotníctve 

od roku 1984. Svoje pôsobenie začala na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine, kde získavala klinické skúsenosti v 

prenatálnej diagnostike a v sekundárnej prevencii 

vrodených vývojových chýb. Následne sa venovala 

problematike financovania zdravotníctva a pokračovala v 

rozvoji oblasti sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení. 

V súčasnosti pracuje na Ústave verejného zdravotníctva 

Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v 

Martine. Jej výskumná činnosť  je zameraná na oblasť 

prevencie, determinantov zdravia, najmä životného štýlu 

žien a staršej populácie a na oblasť podpory a ochrany 

zdravia zdravotníckych pracovníkov a pedagógov. Podieľa 

sa na tvorbe legislatívy v tejto problematike, ako aj v oblasti 

podpory zdravia so zameraním na podporu, ochranu 

zdravia, prevenciu a životný štýl. Intenzívne sa venuje aj pedagogickej činnosti a výchove 

budúcich verejných zdravotníkov, ale aj lekárov, zubných lekárov a sestier. 

 

 Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, je prvou 

prorektorkou pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie 

vzdelávanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 

Bratislave. Dlhodobo sa aktívne venuje vzdelávaniu 

zdravotníckych pracovníkov v rámci pregraduálneho štúdia 

v študijných odboroch verejné zdravotníctvo a všeobecné 

lekárstvo, ako aj ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 

Bratislave. Od roku 2010 bola dve funkčné obdobia 

dekankou Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je garantom 

bakalárskeho študijného programu a garantom 

magisterského študijného programu v odbore Verejné 

zdravotníctvo. Je tiež vedúcou redaktorkou internetového 

časopisu Verejné zdravotníctvo, ktorý vydáva Fakulta 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. Pani docentka Štefánia Moricová sa 



v rámci profesijného zamerania venuje hlavne problematike klinického pracovného lekárstva 

a toxikológie, preventívneho pracovného lekárstva, geriatrii a komunitnej medicíne. Pri 

vzdelávaní zdravotníkov uplatňuje také didaktické metódy, ktoré mnohokrát unikátnym 

spôsobom prepájajú klinickú a preventívnu oblasť. 

 

Ing. Tatiana Miščíková pracuje na úrade verejného 

zdravotníctva v Prešove od skončenia Vysokej školy 

chemicko-technologickej v Prahe v roku 1980, kde 

študovala na Fakulte technológie palív a vody, odbor 

Technológia vody. Od roku 2004 je vedúcou oddelenia 

hygieny životného prostredia na Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva v Prešove. Venuje sa hlavne 

problematike kvalite pitnej vody a vody na kúpanie a s touto 

témou sa aktívne zúčastňuje aj na medzinárodných 

konferenciách. Odbornými článkami pravidelne prispieva do 

médií a je spoluautorkou publikácie Kvalita vody v 

Prešovskom samosprávnom kraji z hľadiska jej vplyvu na 

zdravotný stav obyvateľstva.  Svoju odbornosť využíva i ako 

lektorka vo vzdelávacích inštitúciách v oblasti ďalšieho 

vzdelávania dospelých. Aktívne pracuje v okresných a 

krajských komisiách pri mimoriadnych udalostiach a je 

členkou poradného zboru hlavného hygienika Slovenskej 

republiky pre odbor hygieny životného prostredia a zdravia. V roku 2021 bola menovaná za 

zástupkyňu regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu. Všetky svoje 

bohaté 42 ročné skúsenosti aktívne využíva v prevencii a vzdelávaní obyvateľov okresov 

Prešov a Sabinov. 

 

Mgr. Mária Brozmanová pracuje v oblasti zdravotníctva už 18 rokov, od roku 2013 pôsobí na 

Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli ako tajomníčka pre 

zdravotníctvo a zdravotnícka atašé, kde zastupuje SR a obhajuje pozície Slovenska v 

pracovných skupinách Rady EÚ pre verejné zdravie, pre potraviny, pre lieky a zdravotnícke 

pomôcky ako aj vo viacerých výboroch a pracovných skupinách Európskej komisie pre oblasť 

zdravia. Počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ predsedala pracovnej skupine 

Rady EÚ pre verejné zdravie, kde pripravovala a koordinovala pozície v mene celej EÚ na 

medzinárodnej Konferencii zmluvných strán k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku v 

Bruseli aj následne počas samotného zasadnutia v Indii. V roku 2018 počas zasadnutia 

medzinárodnej Konferencie zmluvných strán k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku v 

Ženeve predsedala výboru v mene všetkých členských štátov EÚ. Od roku 2020 zastupovala 

Slovensko v Mechanizme integrovanej politickej reakcie EÚ  na krízu, ktorý slúži ako Krízový 

štáb pre členské štáty Európskej únie počas pandémie COVID-19. Aktívne participuje v mene 

Slovenskej republiky na uzatváraní viacerých legislatívnych aktov v oblasti ochrany zdravia. 

Mária Brozmanová  zastupovaním Slovenskej republiky na rokovaniach Rady EÚ a v 

Európskej komisii v Bruseli už 9 rokov presadzuje záujmy našej krajiny v oblasti ochrany a 

podpory verejného zdravia. 



Mgr. Michaela Machajová, PhD. MPH, pôsobí vo funkcii 

zástupkyne vedúcej katedry Verejného zdravotníctva, kde sa 

spolupodieľa na riadení a organizácii štúdia a tvorbe 

študijných programov. Svoje profesijné zameranie sústreďuje 

na oblasť hodnotenia zdravotných rizík, preventívneho a 

klinického pracovného lekárstva, legislatívy, ochrany a 

bezpečnosti zdravia pri práci, determinantov zdravia, 

pracovnej zdravotnej služby a ergonómie. V týchto oblastiach 

zabezpečuje aj výučbu jednotlivých predmetov v 

odboroch  Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve. Má praktické skúsenosti z oblasti 

objektivizácie rizikových faktorov životného a pracovného 

prostredia, zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby ako 

aj činnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

Nadobudnuté poznatky a praktické skúsenosti odovzdáva 

študentom už viac ako 10 rokov. Niekoľko rokov bola hlavnou 

koordinátorkou zodpovednou za organizačnú a obsahovú 

prípravu DNÍ ZDRAVIA fakulty ako aj mesta Trnava. Významnú časť svojho života absolvovala 

na vedeckovýskumnom pobyte na Univerzite v Parme v Taliansku, ktorý bol zameraný na 

testovanie nových neinvazívnych metód v diagnostike respiračných ochorení. V rokoch 2020 

až 2021 sa v spolupráci s pracovnými zdravotnými službami výrazne angažovala v boji proti 

šíreniu ochorenia COVID-19. Je stálou externou lektorkou národného kontaktného miesta EU-

OSHA v Slovenskej republike pri Národnom inšpektoráte práce a taktiež je aktívnou členkou 

Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. 

 

 Mgr. Silvia Lengová nastúpila na Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v roku 2008 

ako zdravotná sestra na oddelenie podpory zdravia.  Po roku 

obetavej práci na oddelení, kde preukázala svoje kvality a po 

ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v 

odbore ošetrovateľstvo bola na vymenovaná za vedúcu 

oddelenia podpory zdravia. Jej hlavnou náplňou je okrem 

vedenia oddelenia, organizovanie, riadenie a účasť na 

rozširovaní a formovaní vedomostí a návykov obyvateľov v 

rámci zdravotnej výchovy , ochrany podpory zdravia, s 

využitím všetkých dostupných metód a foriem zdravotno-

výchovného pôsobenia. Príkladne vedie oddelenie pri plnení 

programov a projektov Úradov verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky.  Svojou prácou motivuje pracovníkov 

oddelenia, ale aj celého úradu k výkonom a ku kreatívnemu 

prístupu k práci. Mgr Silvia Lengová  sa podieľala i na pilotnej 

regionálnej kampani na podporu očkovania proti ochoreniu 

COVID-19, aktuálnej HPV kampani a tradičnom Veľtrhu 

seniorov, organizovanom v rámci mesiaca úcty k starším. Svoje vedomosti a poznatky 

nezištne posúva všetkým, ktorí o to stoja, požiadajú, čoho dôkazom je jej pracovný kalendár 

naplnený množstvom besied, prednášok a aktívnych účastí na rôznych konferenciách. 



PhDr. Ivana Vojteková, PhD. sa venuje problematike 

zdravotnej výchovy. Počas svojho pôsobenia na Strednej 

zdravotníckej škole v Bratislave, v rámci vyššieho 

odborného štúdia, vzdelávala budúce sestry a pôrodné 

asistentky v oblasti zdravotnej výchovy a prakticky ju so 

študentkami realizovala počas odbornej praxe na 

klinických pracoviskách v nemocniciach, ale aj v 

zariadeniach sociálnych služieb, v materských školách a 

na základných školách. Zaslúžila sa o zaradenie Výchovy 

k zdraviu ako samostatného výučbového predmetu v rámci 

štúdia Ošetrovateľstva a Pôrodnej asistencie na Lekárskej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a daný 

predmet aj niekoľko rokov učila. V súčasnosti vedie 

semináre s problematikou zdravotnej výchovy v rámci 

výučby študentov všeobecného lekárstva a zubného 

lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity v Bratislave. Je 

autorkou kapitoly „Zdravotná výchova“ v učebnici 

„Sociálne lekárstvo“ pre študentov všeobecného a zubného lekárstva. Je autorkou mnohých 

príspevkov so zdravotno-výchovnou problematikou vo vedeckých a odborných časopisoch. 

Onkologickým pacientom a iným čitateľom časopisu La Speranza sú určené jej odborné 

články, zamerané na prevenciu onkologických ochorení. V praxi realizuje zdravotno-výchovnú 

činnosť od roku 2006 v rámci spolupráce s Ligou proti rakovine formou rôznych projektov a 

prednášok na tému: Prevencia onkologických ochorení. 

 

 PaedDr. Vanda Kráľovská pôsobí v oblasti podpory 

zdravia a výchovy k zdraviu už 25 rokov. V roku 1997 

začínala v Národnom centre podpory zdravia, kde sa 

venovala prednáškovej a publikačnej činnosti a 

spolupracovala na realizácii viacerých projektov so 

zameraním na podporu zdravia. Od roku 2001 pracuje na 

Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Počas svojej práce sa  venovala viacerým tematickým 

oblastiam – prevencii závislostí, podpore duševného 

zdravia, prevencii onkologických ochorení či podpore 

zdravia znevýhodnených komunít. Počas svojej činnosti sa 

podieľala na príprave, realizácii a koordinácii aktivít a 

programov na celoslovenskej úrovni. V rokoch 2007 – 

2011 koordinovala celoslovenský Program podpory 

zdravia znevýhodnených komunít, ktorý bol zameraný na 

podporu zdravia obyvateľov rómskych osád. Zaoberala 

tiež ako členka viacerých medzirezortných skupín 

problematike ochrany zdravia seniorov. Pani doktorka sa podieľa na tvorbe koncepčných a 

metodických materiálov, ako aj na príprave odborných materiálov a ich predkladaní na 

rokovania vlády Slovenskej republiky. Je taktiež členkou viacerých rezortných a 

medzirezortných pracovných skupín. Je aktívna aj čo sa týka publikačnej a prednáškovej 

činnosti. Je spoluautorkou niekoľkých publikácií, a autorkou článkov, ktoré sa venujú podpore 



zdravia  a výchove k zdraviu.  Od roku 2014 pôsobí ako tajomníčka Poradného zboru HHSR 

pre odbor Výchova ku zdraviu. Doktorka Kráľovská je príkladom v kolektíve z hľadiska prístupu 

k plneniu úloh, zodpovednosti, ľudskosti a ústretovosti. 

  

Slávnostné udeľovanie medailí sa uskutočnilo 25. augusta 2022 v Prešove, 

ocenenie udelil hlavný hygienik SR, PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH. 


