
Výpis zo 78. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety,  

zo dňa 16. 12. 2022 

 

k bodu 3.2.  Habilitačné konanie  v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo uchádzačky  Mgr. Bc. Márie Jackulíkovej, PhD., 

(odborná asistentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)  

 
Predseda habilitačnej komisie Dr. h. c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. predstavil kandidátku a informoval 

prítomných o záveroch a výsledkoch  rokovania komisie, ktorá zasadala dňa 16. 12. 2022 v zložení:  

 

Predseda komisie:  

Dr. h. c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.,  
(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

Členovia komisie:  

prof. MUDr. Tibor  Šagát, CSc. (profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ošetrovateľstvo, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava) 

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.  

(docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo, odborník v odbore 

ošetrovateľstvo, z Katolíckej univerzity v Ružomberku)  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - náhradník 

(docent v odbore habilitačného konania a inaug. konania ošetrovateľstvo, Trnavská  univerzita v Trnave) 

Oponenti:  

prof. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.  

(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, vo funkcii profesora,  v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ošetrovateľstvo, , Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín) 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vo funkcii docent, v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

 

 

Vedecká rada sa oboznámila s predloženým návrhom habilitačnej komisie, ktorý vyplynul z odborného posúdenia 

úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, verejnej prednášky na 

tému: „Ošetrovanie rán v humanitárnom prostredí“, ako aj úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom 

„Humanitárne ošetrovateľstvo“. 

Diskusia: prof. Krčméry, prof. Mrázová 

VR po prerokovaní návrhu HK a po diskusii konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky a kritéria vysokej školy 

na získanie titulu docent a v priebehu celého habilitačného konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom o VŠ 

a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Scientometrické ukazovatele kandidátky tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež súčasťou originálu zápisnice. 

 

Nasledovala neverejná časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR     

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:    19 

Hlasovalo za:     19   

Proti:       0 

Zdržali sa                                            0 

Nehlasovali:       0  

U z n e s e n i e  č.  3/78/2022 

Vedecká rada na základe výsledkov tajného hlasovania rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu  

docent  Mgr. Bc. Márií Jackulíkovej, PhD., odbornej asistentke Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo. Vedecká rada 

konštatovala, že habilitačné konanie uvedenej uchádzačky prebiehalo v súlade so zákonom o VŠ a Vyhláškou 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 

 

V Bratislave, dňa 16. 12. 2022 

                                                                                             predseda vedeckej rady  


