
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo  

 

 

Habilitačná komisia, schválená Vedeckou radou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety dňa 17. 6. 2021, predkladá NÁVRH na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo, uchádzačke 

PhDr. Ivete MATIŠÁKOVEJ, PhD., odbornej asistentke Fakulty zdravotníctava Trenčianskej 

univerzity Alexandra  Dubčeka v Trenčíne  

 

Zloženie habilitačnej komisie a oponentov: 

Predseda komisie:    Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH  (VŠZaSP sv. Alžbety)  

Členovia komisie:    prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TnU A. Dubčeka, Trenčín) 

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

                        

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

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  (LF UPJŠ Košice) 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH (TU Trnava)  

 prof. MUDr. Tibor  Šagát, PhD. (SZU Bratislava) - náhradník 

  

 

Uchádzačka predložila doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s ustanoveniami zákona 

Ministerstva školstva č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a v 

nadväznosti s Vyhláškou 246/2019 Z. z. MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-padagogických titulov docent a profesor, v znení 

neskorších predpisov.  

 

ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI: 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

 2008  - Philosophiae doctor – PhD.  - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave,  odbor: ošetrovateľstvo 

 2005 - doktor filozofie – PhDr. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 

univerzita v Trnave, odbor: ošetrovateľstvo - rehabilitácia 

 1993 -  magister – Mgr. - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 

odbor: pedagogika -  ošetrovateľstvo 

 

Priebeh pedagogickej činnosti na vysokej škole (pracovisko/predmety):  

 

 2004 – doteraz 

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne;  

      Vyučované  predmety: Ošetrovateľstvo v geriatrii, Pedagogika v ošetrovateľstve, 

Pedagogická psychológia, Ošetrovateľský proces, Ošetrovateľské 

postupy a techniky, Klinická propedeutika a ošetrovateľský screening, 

Výskum v ošetrovateľstve II., Bakalárska práca – aplikovaný výskum, 

Diplomový seminár 



 

Publikačná činnosť, citácie a ohlasy  
 

Uchádzačka publikovala súhrnne 160 vedeckých a odborných prác, z toho je autorom  1 

vedeckej monografie,   3 vysokoškolských učebníc vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 5  

vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science, Scopus, 3  vedecké 

práce v zahraničných karentovaných časopisoch,  1  vedecká práca v z domácich karentovaných 

časopisoch,  39 vedeckých prác  v domácich nekarentovaných časopisoch.  

Z 53 citácii, z toho 1registrovaných v citačných indexoch v databáze Web of Science , 

SCOPUS, ERIH 

 

Výskumná a grantová činnosť  

Uchádzačka sa podieľala  ako spoluriešiteľka na 7 projektoch, konkrétne na:   

KEGA – zástupca vedúceho projektu, E-learningová interaktívna učebnica 

ošetrovateľských intervencií 

Nadácia Tatra Banka – člen riešiteľského kolektívu, Prevencia karcinómu prsníka: The 

Best fot the Breast 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 

(ASFEU) – člen riešiteľského kolektívu,  

1. Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie;  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné 

vzdelávanie; 

VEGA – zodpovedný riešiteľ, Strach z pádu u seniorov v komunite a jeho psychosociálne 

dôsledky 

APVV – člen riešiteľského kolektívu, Nastavenie procesov personálneho riadenia v 

nemocniciach a jeho vplyv na migráciu lekárov a sestier za prácou do zahraničia 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zlepšovanie 

praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného 

a coworkingového centra 

 

Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 

 

Celkovo sa zúčastnila na 65  konferenciách, z toho 10 bolo v zahraničí a 20 pozvaných.  

 

 

Školenie doktorandov - vedecká škola 

V rámci vedeckej školy od roku 2020 – doteraz  školí ako školiteľ špecialista 1 

doktoranda (PhDr. Iveta Nagyová) Študijný odbor: ošetrovateľstvo 

 



HABILITAČNÁ PRÁCA: 

 

Názov habilitačnej práce „Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom“ 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 24. 8. 2021, denník KORZAR a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety http://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie 

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce:  8. 9. 2021 o 15.30 hod., VŠZSP sv. Alžbety, 

v Bratislave.   

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

 

 Dňa 8. 9. 2021 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu „Pracovná záťaž v práci 

sestry s geriatrickým pacientom“.  Cieľom habilitačnej práce bolo zistiť stav a situáciu v 

preťažení sestier pracujúcich s geriatrickým pacientom. Autorka udáva že požiadavky na sestru 

sa neúmerne zvyšujú a sestra sa stáva po fyzickej a aj psychickej stránke preťažená čo ju 

následne vedie do stresu.  Predložená práca sa venuje konkrétnym faktorom, ktoré sa podieľajú 

na vyvolávaní psychickej a aj fyzickej pracovnej záťaže konktrétnych sestier. Autorka udáva, že 

najzávažnejšie fakktory vyvolávajúce pracovné preťaženie sú hlavne vysoká zodpovednosť 

v práci, práca počas víkendo a sviatkovv, kvantita vykonanej práce cez pracovnú dobu, stúpajúca 

administratíva,  nedostatočné materiálno-technické vybavenie. Zvýšenú záťaž prináša aj vyšší 

počet geriatrických pacientov na jednom oddelení pretože sú často imobilni a potrebujú 

asistenciu aj pri realizovaní elemtárnych potrieb.  Pre geriatrickú sestru je komunikácia 

s geriatrickým pacientom a jeho rodinou tiež vyčerpávajúcim faktorom. Kumulácia faktorov 

záťaže postupne vedie k rozvoju  syndrómu vyhorenia a sestry často vidia riešenie v zmene 

propfesie a odchádzajú zo zdravotného systému. Najdôležitejkším faktorm prevencie rozvoja 

syndrómu vyhorenia je zmena pracovného prostredia, dobré pracovné a personálne vsťahy na 

pracovisku. ,   

 Prínos habilitačnej práce vidíme v zosumarizovaní doterajších poznatkov faktoroch 

záťaže pri práci s geriatrickým pacientom a pri predchádzaní, alebo následnom riešení syndromu 

vyhorenia. 

  

Posudky oponentov boli 3 pozitívne. Po prečítaní posudkov oponentov a v rámci diskusie 

pri obhajobe práce uchádzač zodpovedal všetky položené otázky k spokojnosti členov komisie 

a oponentov.  

Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci boli vyhodnotené ako splnené a podnetné pre 

ďalšiu aktivitu vedeckého skúmania. 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

 

Téma habilitačnej prednášky: „Geriatrický pacient v kontexte súčasného ošetrovateľstva“. 

Dátum zverejnenia prednášky: 24. 8. 2021, denník KORZAR a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

http://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie 

Dátum a miesto jej konania:     8. 9. 2021 o 15.30 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave.   

 

 

http://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie
http://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie


Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 

 Dňa 8. 9. 2021 predniesla uchádzačka habilitačnú prednášku  s názvom  „Geriatrický 

pacient v kontexte súčasného ošetrovateľstva“ za prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov 

a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety. 

Habilitačná prednáška upriamila pozornosť na príčiny preťaženia sestier pri práci 

s geriatrickým pacientom a možnosti ich riešenia. 

Definovala o jednotlivé faktory, ich závažnosť, intenzitu a silu pri rozvoji syndrómu 

vyhorenia a možnosti ako mu predchádzať 

Po prednesení prednášky autorka odpovedala na otázky členov komisie, členov vedeckej 

rady a následne sa uskutočnila diskusia. 

 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce, prednesenú prednášku 

Habilitačná komisia nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom, ani  

k vystúpeniu habilitanta, vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 príslušného zákona 

o vysokých školách, plnenie kritérii na získanie titulu docent a posúdila predložené habilitačné 

podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úroveň prednesenej habilitačnej prednášky 

i výsledky obhajoby habilitačnej práce.  

PhDr. Iveta MATIŠÁKOVÁ, PhD.,  zodpovedala všetky otázky a pripomienky v rámci 

diskusie k spokojosti celej komisie.  

Záverom zasadnutia habilitačná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa kritéria a splnila 

podmienky právnych predpisov i VŠZaSP sv. Alžbety na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo.  

 

Na základe výsledkov tajného hlasovania, počtom hlasov     za,     proti predloženému 

návrhu, habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť PhDr. Ivete Matišákovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo. 

 

 

Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH   

 

Členovia komisie:       prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.  

            doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 

 

V Bratislave,  8. 9. 2021 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


