
Výpis zo 74. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety,  

zo dňa 30. 3. 2022 

 

k bodu 4.3. Habilitačné konanie uchádzačky  PhDr. Gabriely Magyarovej, PhD., (odborná 

asistentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo. 

 
Predsedníčka habilitačnej komisie prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD. predstavila kandidátku a 

informovala prítomných o záveroch a výsledkoch  rokovania komisie, ktorá zasadala dňa 30. 3. 2022 

v zložení:  

 

Predseda komisie:       prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD. - profesor v odbore ošetrovateľstvo 

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

Členovia komisie:       doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. - docent v odbore ošetrovateľstvo 

(Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) 

prof. MUDr. Tibor  Šagát, PhD. - profesor v odbore ošetrovateľstvo 

(Slovenská zdravotnícka univerzita v  Bratislave) 

                        

Oponenti:                    prof. MUDr. František Bauer, PhD. - profesor v odbore ošetrovateľstvo 

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

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. - profesor v odbore ošetrovateľstvo 

(Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) 

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. - profesor v odbore ošetrovateľstvo 

(Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 

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: „Starostlivosť o chorých novorodencov na Slovensku a jej smerovanie“, ako 

aj úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom „Rozvoj starostlivosti v neonatológii na Slovensku v 

období 20 rokov“. 

Diskusia: prof. Králinský, prof. Benca, prof. Šagát, prof. Bauer 

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:  17 

Hlasovalo za:    16   

Proti:       0 

Zdržali sa                                            0 

Nehlasovali:       1  

U z n e s e n i e  č.  5/74/2022 

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

pedagogického titulu  docent  PhDr. Gabriele Magyarovej, 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 30. 3. 2022 

                                                                                             predseda vedeckej rady, v.r.  


