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

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

 

Pedagogická činnosť 

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH získala vedecko – pedagogický titul docent 

v odbore ošetrovateľstvo v  roku 2008. Má kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore 

ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na 

FSVaZ  UKF v Nitre, jej pedagogická činnosť celkovo trvá 31 rokov. 

 

Vedecká škola 

Uchádzačka má troch úspešne ukončených doktorandov v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo.  

 

Publikačná činnosť a ohlasy 

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH je autorkou alebo spoluautorkou  216 prác, 

z toho: 

 2 zahraničné monografie   

 2 vysokoškolské  učebnice  

 2 skrípt 

 7 vedeckých prác s Impact factorom  

 13 výstupov kategórie A uvedené vo WOS, Scopus, ERIH 

 31 zahraničných publikácií v odbore ošetrovateľstvo 

  

Na publikované práce má 150 citačných ohlasov, z toho v zahraničných databázach 

44, v SCOPUS 9, v Web of  Science 4, v ERIH a v porovnateľných databázach 31. 



Prednášková činnosť 

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková PhD., MPH má bohatú prednáškovú činnosť, na 

konferenciách celkovo 71, z toho v zahraniční 17, vedenie sekcií na 5 medzinárodných 

konferenciách, členka vedeckého výboru medzinárodných vedeckých podujatí 11, pozvané 

prednášky v zahraniční 7. 

  

Vedecký výskum 

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH je spoluriešiteľka 11 výskumných úloh, 

z toho 2 KEGA, 4 medzinárodných projektov, 5 inštitucionálnych projektov. 

Recenzovala 27 publikácií, bola oponentkou 9 doktorandským prácam, 1 docentúre, 5 

grantovým úlohám. 

Je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác v študijnom odbore ošetrovateľstvo, členkou komisie pre habilitačné konanie 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo SZU, FOZOŠ, členkou 5 vedeckých rád.   

Je členkou redakčnej rady v 3 časopisoch z toho 1 v zahraničí a v 2 domácich. 

 

ZHODNOTENIE  

Doc.  PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH je významným odborníkom v odbore 

ošetrovateľstvo, čo potvrdzuje vo svojej pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. 

Jej aktivity obohacujú odbor ošetrovateľstvo.  Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

spĺňa všetky kritériá potrebné  na vymenovanie za profesora vo vednom odbore 7.4.1 

ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii i  Vedeckej rade 

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

vymenovanie za profesora doc. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD.,MPH  vo vednom odbore 

7.4.1. ošetrovateľstvo. 

 

 

Ružomberok  21.02.2017                                            prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. 

 

 

 

 


