
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Verejné zdravotníctvo 

 

uchádzač:     RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2021  a tiež online, prostredníctvom on line by Webex  

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m4995ed7538b1ca9d9c790b9efc0ca574 

 

ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení:  

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.  

(Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

Členovia komisie:  doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD. 

(Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

doc. RNDr. Nasir Jalili, PhD.  

(Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 

(Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica) 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - náhradník 

(Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava) 

 

Oponenti:               prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD.  

(Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  

(Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.  

(Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave) 

doc. PhDr. Mária  Šupínová, PhD.  

(Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica) 

 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Uchádzačka predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s 

ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou č. 246/2019 Z. z. MŠVVaŠ  Slovenskej 

republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-padagogických 

titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov. Komisia overila hodnovernosť 

predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce. 

 

1. Pedagogická činnosť: 

 

 

RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD. pedagogicky pôsobí na VŠZaSP sv. Alžbety od r. 2014 

doteraz.  Rámci svojej pedagogickej praxe prednášala predmety Geografia, , Geografia konfliktov 

a katastrof,  Kazuistika, Krízová intervencia, Humanitárna pomoc, Manažment katastrof, Sociálna 

práca a projekty VŠZaSP a Seminár k ročníkovej, bakalárskej, magisterskej práci. Bola členkou 

štátnicových komisií.  

 

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m4995ed7538b1ca9d9c790b9efc0ca574


2. Publikačná činnosť 

Uchádzačka je autorkou 56 vedeckých publikácií, z toho 1 monografie AAB, 5 kapitol vo 

vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách ABC, 1 vysokoškolskej 

učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB, 1 vedeckej práce v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch, 24 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch ADE, 9 

vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS ADM, 9 vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS 

a Scopus ADN, 3 vedeckých prác v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiách AEC, 

1 vedeckej práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED, 1 

publikovaného príspevku z domácich vedeckých konferencií AFD a 1 odbornej práce v domácich 

nerecenzovaných zborníkoch BDF.  V 10 prácach bola 1. autorom. 

 

Spolu má 127 citačných ohlasov, z toho 21 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v 

indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS  a 106   citácií v domácich publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch WOS, SCOPUS.     

 

3. Výskumná činnosť 

Uchádzačka pracovala na 2 zahraničných vedeckých projektoch: Dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti pre matku a dieťa a 2. Budovanie inštitucionálnej kapacity detského centra 

poskytujúceho sociálnu ochranu deťom ulice v Mihangu. 

 

4. Prednášková činnosť  

Uchádzačka prednášala na 47 konferenciách, z toho 5 bolo zahraničných pozvaných, 1 účasť na 

zahraničných konferenciách, 27 domácich pozvaných a 14-krát účasť na domácich konferenciách.  

     

5. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vedie 1 doktoranda. Ďalej vyškolila 9 diplomantov, 24 bakalárov.  

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Podpora zdravia seniorov a špecifiká vzdelávania seniorov“. 

Dátum zverejnenia prednášky:  25. 10. 2021 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   9.11.2021  o 15.00 hod. VŠZSP sv. Alžbety 

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 9. novembra  predniesla  RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD.,. habilitačnú prednášku za 

prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety  

s názvom „Podpora zdravia seniorov a špecifiká vzdelávania seniorov“. 

Autorka sa venuje univerzite tretieho veku 4 roky. V prednáške zhrnula doterajšie skúsenosti 

z predchádzajúcich rokov a predstavila plán pre ďalšie vzdelávanie seniorov na VŠ sv. Alžbety, 

poukázala na význam celoživotného vzdelávania z hľadiska podpory zdravia, komunitných aktivít  

a vzájomných kontaktov. Toto vzdelávanie je – ako poukázala autorka – v súlade s cieľmi Agendy 

2030 ako aj agendy UNDP a WHO: zabezpečovať inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie 

a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.  



Prednáška mala dostatočnú vypoveadaciu hodnotu, bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. 

Prednesením prednášky habilitantka preukázala svoju dlhodobú pedagogickú prax a zároveň 

pedagogické kvality. 

Všetci   členovia  komisie hodnotili prednášku  kladne.   Po prednesení prednášky autorka  

odpovedala na otázky členov komisie a následne sa uskutočnila diskusia. 

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „VYBRANÉ KAPITOLY Z GLOBÁLNEHO VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

A MEDICÍNY KATASTROF A AKTIVITY VŠZ a SP sv. ALŽBETY PRI ODSTRAŇOVNÍ ICH 

NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV“. 

 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 25. 10. 2021 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   9.11.2021  VŠZSP sv. Alžbety 

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

Dňa 9. novembra 2021 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu „VYBRANÉ KAPITOLY 

Z GLOBÁLNEHO VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A MEDICÍNY KATASTROF A AKTIVITY VŠZ 

a SP sv. ALŽBETY PRI ODSTRAŇOVNÍ ICH NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV“. 

 

Predkladaná práca poukazuje na vybrané témy globálneho verejného zdravotníctva a medicíny 

katastrof s prepojením na aktivity VŠZaSP sv. Alžbety - okrem práce v teréne (humanitárne 

a rozvojové projekty) je to jej vedeckovýskumná činnosť, ktorou informuje (nielen) odbornú 

verejnosť o globálnych témach. Globalizácia prináša okrem pozitívnych dopadov i mnohé 

negatívne javy, ako sú katastrofy, vojnové konflikty a terorizmus, chudobu, klimatické zmeny, 

alebo problémy spojené s migráciou, ktoré významne ovplyvňujú zdravie v celosvetových 

rozmeroch. VŠZaSP  svätej Alžbety prostredníctvom humanitárnej a rozvojovej pomoci prispieva 

k zlepšeniu kvality života mnohých ľudí u nás a vo svete, cez výskumy sa snaží poskytnúť reálny 

pohľad na sociálne a zdravotnícke problém. Práca je súhrnom spoluautorskej publikačnej 

výskumnej činnosti autorky k danej problematike.  

 

 

Posudky oponentov : všetky posudky od 4 oponentov boli kladné  

Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci považujú  oponenti za splnené a podnetné pre ďalšiu 

aktivitu vedeckého skúmania. 

Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce 

uspokojivo odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení oponentských 

posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia nemala žiadne pripomienky 

k predkladaným materiálom ani  k vystúpeniu habilitantky a  pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

 

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Verejné zdravotníctvo. 

 

Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 5. Zo štyroch prítomných členov 

komisie boli za predložený návrh 4 proti 0, zdržali sa: 0 



Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť kandidátke RNDr. Mgr. Milici Páleníkovej, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo. 

 

V Bratislave,  11. 11. 2021 

 

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.  

doc. RNDr. Nasir Jalili, PhD. 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.  

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  

 

Oponenti:               prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD  

     prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  

     doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.  

            doc. MUDr. Mária Šupínová, PhD.  

 

 

 


