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„Ošetrovateľstvo“ 
 

doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
Oponent: prof. MUDr. Miroslav Danaj CSc. 

 
 

 

  Kandidátka predložila všetky  materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005, aj 

materiály v súlade s kritériami VšZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

 

Pedagogická činnosť 

Renomovaná pracovníčka v odbore ošetrovateľstvco Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 

PhD. Prezentuje sa od roku 2004   kontinuálnou pedagogickou činnosťou v odbore 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia  na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce 

sv.Alžbety v Bratislave, na Trnavskej univerzite v Trnave na Univerzite Palackého 

v Olomouci na Akademii Polonijna, Polonia, na Katolíckej univerzite v Ružomberku.   

v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Participovala na výchovno – vzdelávacom 

procese v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni vzdelávania v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo a v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania v odbore pôrodná 

asistencia.Participovala som na výchovno – vzdelávacom procese v bakalárskom, 

magisterskom a doktorandskom stupni vzdelávania v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

a v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania v odbore pôrodná asistencia. 

       V roku 2013 získala vedecko – pedagogický titul docent v odbore ošetrovateľstvo . 

 

Vedecká škola 

Uchádzačka má päť úspešne ukončených doktorandov v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

Vedecko – publikačnú činnosť, pracovné a študijné aktivity zamerala na rozvoj študijného 

odboru ošetrovateľstvo a pôrodnej asistencie.  Hlavným zameraním vo výchovno – 

vzdelávacom procese je rozvoj ošetrovateľskej teórie a pôrodníctva s aplikáciou do klinickej 

praxe.  

 

 

Publikačná činnosť a ohlasy 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.  Má spolu 111 výstupov publikačnej činnosti.  

je autorkou alebo spoluautorkou  odborných a vedeckých prác z oblasti ošetrovateĺstva 

a pôrodnej asistencie, z toho: 



 3 vedecké monografie vydané v zahraničí  

 1 monografia v domácom vydavateľstve 

 11 vysokoškolských  učebníc, z toho spoluautorka v troch zahraničných 

vysokoškolských učebniciach  

 11 skriptá a učebné texty  

 14 vedeckých prác s Impact factorom  

 17 výstupov kategórie A uvedené vo WOS, Scopus  

 51 zahraničných publikácií v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia 

 10 recennzií v domácich a zahraničných časopisoch  

 3 práce zverejnené na internete 

Citácie : Na publikované práce má 82 citačných ohlasov, z toho v zahraničných 

databázach 25. 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS – 2x   

Prednášková činnosť 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. má bohatú prednáškovú činnosť, 

vystúpenie celkovo na 87 konferenciách, z toho v zahraniční 32, vedenie sekcií na 9 

medzinárodných konferenciách, členka vedeckého výboru medzinárodných vedeckých 

podujatí 7, pozvané prednášky v zahraniční 12, domáce 33.  

  

Vedecký výskum, riešieľka a spoluriešiteľka  projektov 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. Je riešiteľkou a  spoluriešiteľka 6 

vedeckých projektov a grantov. 

1/Projekt Mesto Trnava - Obezita - zdravotný problém v tehotnosti.  

      Hlavný riešiteľ. 2010 -2011 Výskumný projekt. 

 2/Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EU Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba    

a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania. Spoluriešiteľ. 

2007 – 2012 

3/Akreditačná komisia MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie č. 1936/13238/2005/8/1 Centrum 

pomoci vzdelávania – ošetrovanie v domácom prostredí. Garant. 2008 

4/Študentský projekt s medzinárodní účastí. Rozvoj kompetencí zdravotní sestra a porodní 

asistentky v oblasti prevence civilizačných chorob aneb „Zdraví věc společná“ č.D/0258/2009 

KH. Institut zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství Zlín. Garant. 2009 



5/Projekt Zvýšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti o podpore dojčenia a 

uplatňovania zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative v ústavnej zdravotnej 

starostlivosti číslo zmluvy 242/2015 Matulníková: spoluriešiteľ Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky na podporu zdravia detí a mládeže pre rok 2015 (ďalej len „verejná 

výzva“) na plnenie Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike 

na roky 2008 – 2015  

6/Medzinárodný projekt: Projekt - Inovace předmětů formou elektronických studijních 

opor na FZV. Elektronické študijné opory pre akreditované programy v prostredí LMS 

Moodle. FZV Olomouc, Univerzita Palackého. Č. FRUP_2019_044 

 

Recenzie  10 publikácií, bola oponentkou 12 doktorandským prácam, viacerým 

magisterským a bakalárskym prácam. 

 

Vedecko–pedagogická činnosť, členstvo v domácich a zahraničných 

výboroch a komisiách, prínos Doc. PhDr. et Bc. Ľudmily Matulníkovej 

PhD,pre rozvoj opdboru Ošetrovateľstvo    

 

     Autorka je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských 

dizertačných prác v študijnom odbore ošetrovateľstvo.  

Je členkou redakčnej rady v odborných časopisoch pre ošetrovateľstvo a pôrodnú 

asistenciu.člen Vedecko – výskumné komise FZV, Univerzita Palackého Olomouc 

pracovný pobyt so zameraním na pedagogický proces v študijnom programe ošetrovateľstvo, 

Akademia Polonijna, Polonia University Częstochowa  

vypracovanie projektu pre akreditované modulové vzdelávanie  študijného programu 

sústavného vzdelávania pre Prípravu profesionálneho laktačného konzultanta pre 

zdravotnícke povolanie: sestra, pôrodná asistentka, lekár, pre Inštitút podpory dojčenia, 

schválené Akreditačnou komisiou MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov.  

Členka skúšobnej komisie pre bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe 

pôrodná asistentka,  Univerzita Palackého Olomouc 

Členka European Lactation Consultants Alliance 

–Auditor v  pracovnej skupine pre podporu dojčenia pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti, 

–Členka AS TU Trnava 

–Erasmus  - International Week. učiteľská mobilita (výučba) prednáškový pobyt na UTB 

ve Zlíne 

–Erasmus - pracovný pobyt na UTB ve Zlíne - klinická pôrodnícka prax v nezávislej praxi 

a na pôrodníckom oddelení Nemocnice T. Bati Zlín 



–Členka skúšobnej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo 

TU Trnava, 

–Je členkou skúšobnej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe 

ošetrovateľstvo VŠZ a SP Bratislava,  

–Členka odbornej komisie pre celoslovenské kolo SVOČ v pôrodnej asistencii a člen 

skúšobnej komisie v študijnom odbore pôrodná asistencia KU Ružomberok,   

–Čleka MZ SR Bratislava IIREH – Implementing Nursing Classification  in Nursing 

Education and Clinical Nursing Practice 

zastupujúci člen SR na Druhej ministerskej konferencii WHO v Mníchove o ošetrovateľstve 

a pôrodnej asistencii zameranej na vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a úpravu 

študijných programov 

–člen koordinačnej a pracovnej skupiny pri MZ SR pre tvorbu legislatívnej normy Vyhlášky 

MZ SR o kategorizácii zdravotníckych pracovníkov a ich kvalifikačných predpokladoch a 

Vyhlášky o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 

–1999pracovný pobyt, ako člen tímu pre vzdelávanie v oblasti HIV    Londýn – Thomas 

Coram Research Unit, Institute of Education, University of London 

–predsedky celoslovenskej Sekcie ženských sestier pri SK SZP 

 

 

Záver: 

 Je mi cťou byť oponentom  Doc.  PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.  

Z bohatého predloženého materiálnu vedecko–pdagogickej ale aj publikačnej činnosti 

nesporne vyplýva, že je  významným , zanieteným  odborníkom v odbore ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia.  Osobne som sa zúčastnmil s doc. Matulníkovou  na mnohých 

odbroných podujetiach  a s úctou konštatujem, že svojími aktivitami významne ovplyvňuje 

rozvoj odboru ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu.  Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila 

Matulníková, PhD. spĺňa všetky kritériá potrebné  na vymenovanie za profesora vo 

vednom odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii aj  Vedeckej 

rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave  schváliť návrh 

na vymenovanie za profesora doc. PhDr. et Bc. Ľudmilu Matulníkovú, PhD. vo vednom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo. 

 

Trnava, 25.septembra 2019                               prof.MUDr.Miroslav Danaj,CSc. 

 

 

 



 


