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13.  NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 

 

 

doc. PhDr. Moniky Jankechovej, PhD. 

za profesora v odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

 

 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

Meno a priezvisko, tituly: Monika Jankechová, doc., PhDr., PhD.  

Dátum a miesto narodenia: 6. 1. 1975, Nové Zámky 

  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

2011: odbor: ošetrovateľstvo, získanie vedeckého titulu docent (doc.),  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

2008: odbor: ošetrovateľstvo, získanie akademického titulu philosophiae doctor (PhD.), 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

2006: odbor: ošetrovateľstvo, získanie akademického titulu doktor filozofie (PhDr.),  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava  

1999: získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno – vzdelávaciu činnosť odborných 

predmetov na stredných zdravotníckych školách,  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

1994 – 1999: vysokoškolské vzdelanie, odbor: ošetrovateľstvo,  

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin 

 

Ďalšie vzdelávanie 

2015: získanie osvedčenia o ukončení špecializačného vzdelávania s názvom: Vzdelávanie 

vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na SZŠ a vedúcich 

zdravotníckych študijných odborov Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav stredoškolskej 

zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov, Bratislava 

2008: získanie potvrdenia o absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci, Operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby SR, Bratislava 

2008: získanie osvedčenia o absolvovaní priebežného vzdelávania v rámci projektu ESF  
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„Národný program ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania 

štúdia na stredných školách“, ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 

2005: Základný seminár Bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti, Praha 

 

 

Priebeh zamestnaní 

2006 – trvá: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovné 

zaradenie: docent 

1999 – 2014: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky, pracovné 

zaradenie: učiteľ odborných predmetov 

1999: Stredná zdravotnícka škola M. R. Štefánika, Martin, pracovné zaradenie: učiteľ 

odborných predmetov 

1993 – 1994: Prvá interná  klinika Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, pracovné zaradenie: 

zdravotná sestra na koronárnej jednotke 

 

 

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, vyučované predmety:  

Anatómia a fyziológia, Ošetrovateľský proces, Teória ošetrovateľstva, Ošetrovateľstvo, 

Výskum v ošetrovateľstve, Diplomový seminár, Ošetrovateľské techniky, Klinické cvičenia, 

Súvislá odborná prax, Klinická propedeutika, Ošetrovateľstvo v interných odboroch a geriatrii, 

Paliatívna a hospicová starostlivosť, Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, Manažment 

ošetrovateľstva. 

 

 

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA 

Téma inauguračnej prednášky: Profesionálne kompetencie v ošetrovateľstve 

Dátum zverejnenia prednášky: 7. 10. 2016, denník KORZÁR 

Dátum a miesto jej konania: 25. 10. 2016, VŠZSP sv. Alžbety, Nám. l. mája č. 1 v Bratislave 
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C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie:   prof. MUDr. Miloš Velemínský, DrSc. (JČU Č. Budějovice, ČR),                               

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TnUAD Trenčín)  

                             prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. (SZU Bratislava)  

 

Oponenti:                    prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (SZU Bratislava) 

                                   prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.  (Katolícka univerzita Ružomberok)  

   prof. PhDr.  Ivica Gulášová, PhD. (VŠZaSP Bratislava)  

     prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.(TU Trnava) 

 

D. STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE 

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 20. decembra 2016 preskúmala inauguračný spis 

doc. PhDr. Moniky Jankechovej, PhD. a posúdila úroveň a kvalitu inauguračnej prednášky. 

 

1. Pedagogická činnosť 

Doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. doteraz sústavne úspešne pedagogicky pôsobí 17 rokov 

v odbore ošetrovateľstvo, z toho 10 rokov na vysokoškolskej úrovni. Vyučované predmety:  

Anatómia a fyziológia, Ošetrovateľský proces, Teória ošetrovateľstva, Ošetrovateľstvo, 

Výskum v ošetrovateľstve, Diplomový seminár, Ošetrovateľské techniky, Klinické cvičenia, 

Súvislá odborná prax, Klinická propedeutika, Ošetrovateľstvo v interných odboroch a geriatrii, 

Paliatívna a hospicová starostlivosť, Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť a Manažment 

ošetrovateľstva. 

V súčasnosti pôsobí vo vednom odbore ošetrovateľstvo, na pracovnej pozícii docent a tiež ako 

poverená dekanka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch. 

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vychovala 4 doktorandov a v súčasnosti školí ďalších 4 PhD. študentov. 

Bola školitel'kou 32 diplomových, 34 bakalárskych prác a oponovala 11 dizertačných, 16 

rigoróznych, 38 diplomových, 49 bakalárskych prác a posúdila 20 vedeckých publikácií 

uverejnených na Slovensku a v zahraničí. 
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3. Vedecký výskum 

Uchádzačka bola riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou 4 výskumných projektov: 

2008 / Medzinárodná multicentrická klinická štúdia zameraná na dlhodobé vyhodnotenie 

klinických výsledkov liečby pacientov s výhrezom medzistavcovej platničky v oblasti krčnej 

chrbtice s použitím náhrady Prestige. 

2008 / Klinická štúdia riešiaca problematiku chirurgickej liečby pacientov so spondylogénnou 

cervikálnou myelopatiou. 

2011 / Modulové vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dištančnou formou, projekt 

VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava. 

2013 – 2015 / Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekty sú spolufinancované 

zo zdrojov ES/Národný projekt „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“ / Pracovná skupina pre 

analýzu školských vzdelávacích programov a študijných programov vysokých škôl. 

Okrem vedeckého výskumu sa uchádzačka podieľala na príprave národých a i medzinárodných 

konferencií a kongresov.  

 

4. Prednášková činnosť 

Uchádzačka absolvovala 12 pozvaných prednášok v zahraničí, zúčastnila sa aktívne na 68 

konferenciách, z toho bolo 25 zahraničných. Prednášky boli zamerané na témy, ktoré úzko 

súvisia s rozvojom odboru ošetrovateľstvo, ako sú napr.: 

Metaparadigma prostredia – v environmentálnom modeli Florence Nightingaleovej. Úloha 

ošetrovateľstva v prevencii TBC pľúc. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v hospici. 

Súčasný odraz ošetrovateľstva v zdravotnej politike. Starostlivosť o geriatrického pacienta 

v komunite. Psychická záťaž sestier v paliatívnej starostlivosti. Sprevádzanie pozostalých 

z ošetrovateľského aspektu. Manažment poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

v zariadeniach sociálnych služieb. Výchova k povolaniu sestra. Bezpečnosť pacienta pri 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Postavenie ADOS na Slovensku. Profesionalizácia 

v trendoch teórie a praxe ošetrovateľstva. 

 

5. Publikačná aktivita 

Uchádzačka participovala na tvorbe 3 zahraničných a 1 domácej  monografii a 2 učebných 

textov. Publikovala 154 vedeckých a odborných prác, z toho 67 v zahraničí. Celkový počet 

citácií dosiahla 89, z toho je v zahraničných časopisoch / monografiách 63 a indexových citácií 

SCI je 11.  
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6. Prínos pre vedu 

Doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. svojím výskumom prispela ku objasneniu 

ošetrovateľských aspektov v paliatívnej starostlivosti, taktiež ošetrovateľskej starostlivosti 

v zariadeniach sociálnych služieb a to hlavne z aspektu humanizmu ako najdôležitejšieho znaku 

ošetrovateľstva. Obzvlášť treba vyzdvihnúť i systematické historické bádania a publikácie k 

téme ošetrovateľstva na Slovensku. 

Uchádzačka je recezentkou časopisu Central European Journal of Nursing and Midwifery 

vydávaného Fakultou zdravotnických studií Ostravské Univerzity. 

 

E. HODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

Doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. dňa 25. októbra 2016 na Vedeckej rade VŠZaSP sv. 

Alžbety predniesla inauguračnú prednášku s názvom „Profesionálne kompetencie 

v ošetrovateľstve“. Prednáška sa uskutočnila v súlade s § 4 ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 

Z. z., v znení neskorších zmien, o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Uchádzačka vo svojej inauguračnej prednáške veľmi erudovane predstavila tématiku, ktorá 

patrí do hlavnej oblasti záujmu rozvoja vedného odboru ošetrovateľstvo. Jasne vymedzila obsah 

a rozsah kompetencií profesionálne ošetrujúcich na Slovensku a zdôraznila význam 

implementácie Smernice 2013/55/EU v pregraduálnej príprave ošetrujúcich v Európe.  

Podrobne priblížila súčasný stav a východiská vzdelávania v ošetrovateľstve v 21. storočí na 

Slovensku. Vhodne poukázala na potrebu inovácie kurikúl ošetrovateľstva a zdôraznila rozvoj 

kategórií profesionalizmus, autonómia, zodpovednosť a humanizmus.  

Uchádzačka presvedčivo odôvodnila, že koncipovanie profesionálneho vzdelávania 

ošetrujúcich je kľúčovou úlohou pre zabezpečenie kvalitného ošetrovateľstva v zdravotníckom 

systéme na Slovensku. Taktiež veľmi vhodne zdôraznila úlohu praktického vzdelávania 

a výučby v ošetrovateľstve, ktoré je nevyhnutná pre profesionálny a i personálny rozvoj 

študentov pri  rozvíjaní ich sociálnych schopností a postojov.  

Doc. PhDr. Jankechová, PhD. svojou prednáškou preukázala pedagogické majstrovstvo v celej 

šírke odboru ošetrovateľstvo a to na príklade profesionálych kompetencií v ošetrovateľstve 

s dôrazom ctiť si humanistické hodnoty ošetrovateľstva ako symboly z minulosti a progresívne 

ich rozvíjať i pre udržateľnú budúcnosť. 
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F. ZÁVER 

Doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou 

prispela k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. Menovaná v plnom rozsahu spĺňa kritériá pre 

inauguráciu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a v niektorých 

ukazovateľoch ich dokonca vysoko prekračuje. Svojim doterajším príkladným systematickým 

profesionálnym snažením a i inaguračnou prednáškou preukázala pedagogické majstrovstvo 

v celej šírke odboru ošetrovateľstvo. Na základe uvedených skutočností komisia odporúča 

Vedeckej rade VŠZSP sv. Alžbety udeliť doc. PhDr. Monike Jankechovej, PhD. titul profesor 

v odbore Ošetrovateľstvo. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Výsledok hlasovania komisie pre inauguračné konanie: 

za: 4    

proti: 0    

zdržal sa: 0  

------------------------------------------------------------------- 

V Bratislave, dňa 20. 12. 2016 

 

Predseda:  prof . PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. , v. r.  

 

Členovia:  prof. MUDr. Miloš Velemínský, DrSc., v. r.  

  prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. v. r.        

  prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. v. r.   


