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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 
 

 

PhDr. Jozef Babečka, PhD. 

za docenta v odbore 7.4.1. Ošetrovateľstvo 

 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

Meno a priezvisko, tituly: PhDr. Jozef Babečka, PhD. 

Rok a miesto narodenia: 1983, Dolný Kubín 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

2022 – Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, odbor rádiologická technika (Bc.) 

2019 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,  odbor 

ošetrovateľstvo (Philosophiae doctor – PhD.) 

2018 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,  odbor  

ošetrovateľstvo (doktor filozofie – PhDr.) 

2007 – Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, odbor ošetrovateľstvo (Mgr.) 

2005 – Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, odbor 

ošetrovateľstvo  (Bc.) 

Ďalšie vzdelávanie 

2020 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva, špecializácia v 

odbore: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

Priebeh zamestnaní  

2022 – trvá Ústredná vojenská nemocnica SNP FN, Ružomberok, Klinika nukleárnej 

medicíny, sestra 

2020 – trvá Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, prodekan, odborný 

asistent 

2017 – trvá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odborný asistent 

2016 – 2020 Caritas Österreich, diplomovaný ošetrovateľ zdravých a chorých  

2010 – 2014 Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika, Klinika hrudníkovej 

chirurgie, sestra 

2009 – 2010 Hilwsferk, Rakúsko, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 

diplomovaný ošetrovateľ zdravých a chorých 

2008 – Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Rádiologické oddelenie, sestra. 
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B. HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA 

Téma habilitačnej prednášky: Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču 

Dátum a miesto jej konania: 16. 12. 2022, o 15:00, VŠZaSP sv. Alžbety, Pod Brehmi 4/A, 

Bratislava – Polianky 

 

C. ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

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

       Členovia:             prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TU Trenčín) 

    prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU Ružomberok) 

Oponenti:                doc. PhDr. PhDr. Helena Koňošová, PhD. (VŠZaSP Bratislava)  

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

    doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (KU Ružomberok) 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. (TrU Trnava) 

 

D. STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Habilitačná komisia na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2022 preskúmala habilitačný spis PhDr. 

Jozefa Babečku, PhD.  a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej habilitačnej prednášky. 

 

1. Pedagogická činnosť (pracovisko/predmety) 

2020 – trvá Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva (Ošetrovateľské techniky, Základy 

ošetrovateľstva, Komunikácia, Základné projekcie v rádiológii) 

2017 – trvá  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Klinické cvičenia, 

Súvislá odborná prax, Súvislá letná prax, Potreby pacienta a ošetrovateľský proces, 

Gerontologické ošetrovateľstvo) 

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy školí jednu dokorandku.  

 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná práca PhDr. Jozef Babečka, PhD. je zameraná najmä prieskum zdravia a 

životného štýlu a taktiež na metabolický syndróm u seniorov. 

Uchádzač je spoluriešiteľom 3 vedeckých projektov a uchádza sa o projekt KEGA, ktorý je už 

v 1. kole schválený.  
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4. Prednášková činnosť 

PhDr. Jozef Babečka, PhD. má aktívnu prednáškovú činnosť i v zahraničí. Aktívne sa zúčastnil 

na 39 konferenciách z toho 11 zahraničných. Mal 17 vyžiadaných prednášok na domácich a 

zahraničných konferenciách.  

 

5. Publikačná aktivita 

Uchádzač je autorom alebo spoluautorom 64 vedeckých prác. Počet citácii má 43,  z toho 10 

registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze ERIH PLUS. 

 

6. Prínos pre vedu 

PhDr. Jozef Babečka, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje na rozvoj 

ošetrovateľstva obzvlášť potreby pacienta, ošetrovateľský proces a gerontologické 

ošetrovateľstvo. 

 

 

E. HODNOTENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY  

PhDr. Jozef Babečka, PhD. dňa 16. 12. 2022 na zasadnutí habilitačnej komisie VŠZaSP sv. 

Alžbety predniesol habilitačnú prednášku s názvom „Kvalita života seniorov s inkontinenciou 

moču“. Prednáška sa uskutočnila v súlade s § 5 ods. 9 Vyhlášky č. 246/2019 Z. z. Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Uchádzač vo svojej inauguračnej prednáške na tému: Kvalita života seniorov s inkontinenciou 

moču veľmi erudovane predstavil problematiku, ktorá patrí do oblasti odboru ošetrovateľstvo.  

Poukázal na hlavné problémy, ktoré majú seniori a seniorky s inkontinenciou moču.  Okrem 

psychických, fyzických vhodne uviedol i ekonomické problémy. 

V závere prednášky, v ktorej uviedol i výsledky svojho empirického výskumu, uviedol jasné 

odporúčania pre ošetrovateľskú prax .  

 

F. ZÁVER 

PhDr. Jozef Babečka, PhD. predložil všetky materiály v súlade: 

• s ustanoveniami vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

• so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo s účinnosťou od 01. 09. 2020, 

Uchádzač svojou pedagogickou a vedecko-výskumnou prácou prispel k rozvoju odboru 
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ošetrovateľstvo, obzvlášť v gerontologickom ošetrovateľstve. Úspešnou kooperáciou na 

výskumných projektoch, vedeckými kontaktmi a tvorivosťou patrí PhDr. Jozef Babečka, PhD. 

k uznávaným odborníkom v odbore ošetrovateľstvo. 

Menovaný v plnom rozsahu spĺňa kritériá pre vymenovanie za docenta v odbore 

ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Svojim 

doterajším príkladným profesionálnym snažením a habilitačnou prednáškou preukázal svoje 

pedagogické schopnosti v  odbore Ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností komisia odporúča Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety 

udeliť PhDr. Jozefovi Babečkovi, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania Ošetrovateľstvo. 

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

Výsledok vyjadrenia súhlasu s odporúčaním habilitačnej komisie udeliť titul docent: 

za: 3    

proti: 0   

zdržal sa: 0  

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

V Bratislave, dňa 16. 12. 2022 

predseda komisie:  Dr.h.c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. ………………………..……… 

členovia:   prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.       ………………………..……… 

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.        ………………………..…… 


