Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie
PhDr. Tatiana Hrindová, Ph.D.,
za docenta v odbore ošetrovateľstvo 7.4.1
A. Základné údaje o uchádzačovi:
Meno, tituly:

Tatiana Hrindová, PhDr., Ph.D.

Dátum a miesto narodenia:

19.september 1967

Adresa trvalého pobytu:

Krásnovce 161

Pracovisko:

VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava

Akademické a vedecké hodnosti
VŠ 2. stupňa FZ a SP Trnava, 2002
PhDr.

VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava 2007

Ph.D.

VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava, 2014

Ďalšie vzdelávania
 2013 Asertívna komunikácia v terapeutickom procese: PhDr. N.Gavendová.
 2012 Bazálna stimulácia: certifikát z Institútu Bazálni stimulácie
 2005- 2006 SZU Bratislava, katedra manažmentu – špecializačné štúdium
Zdravotnícky manažment a financovanie, diplom o špecializácii.
 2001-2002 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogické
štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovnovzdelávaciu
činnosť, vysvedčenie.
 2000 Program pre vzdelávanie stredných riadiacich

pracovníkov v oblasti

manažmentu, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny
 1995 Neverbálne a klubové psychoterapeutické techniky, Slovenská
psychoterapeutická Spoločnosť.
 1995 Arteterapia v liečbe duševných a psychosomatických porúch, Slovenská
psychoterapeutická spoločnosť.
 1992-1993 Stredná zdravotnícka škola Michalovce, vyššie odborné štúdium psychiatrická sestra, diplomovaná psychiatrická sestra

Priebeh zamestnaní
 2017 – trvá VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, odborný asistent
 2016-2017 MZ SR, riaditeľka odboru Ošetrovateľstva-ministerská sestra
 2015-2016 NsP Trebišov a. s., vedúca sestra psychiatrického odd.
 2014-2015 VŠ Z a SP sv. Alžbety Bratislava, odborný asistent
 2005- 2014 Námestníčka pre ošetrovateľský úsek Psychiatrická nemocnica
Michalovce n.o.
 2002 - 2005 Vedúca sestra Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.
 1991-2002 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., sestra pri
lôžku v zmenovej prevádzke, sestra denný stacionár, sociálna sestra
 1988-1990 OÚNZ Prešov sestra v detských jasliach
 1985- 1988 OÚNZ Michalovce sestra pri lôžku Interné oddelenie
B. Habilitačná prednáška:
Téma habilitačnej prednášky: Profesionálny image sestry
Dátum a miesto jej zverejnenia: 2.12.2019 Korzár -Oznámenie
Dátum a miesto jej konania: 17.12.2019 VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava, Námestie 1. mája
č.1 od. 11,30 hod.

C. Habilitačná komisia - zloženie:
Predseda komisie :

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., (VŠZ a SP Bratislava)

Členovia:

doc. PhDr. Silvia PutekováPhD., (UK Bratislava)
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., (TU Trnava)

Oponenti:

prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD., (SZU Bratislava)
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TnUA. Dubčeka, Trenčín)
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof.., (UPJŠ LF Košice)

D. Stanovisko habilitačnej komisie
Habilitačná komisia na svojom zasadnutí 17.12.2019 preskúmala habilitačný spis
PhDr. Tatiany Hrindovej, PhD., vypočula, zhodnotila obhajobu habilitačnej práce
a habilitačnú prednášku. Po analýze obsahu habilitačného spisu, dokumentov aktivít
habilitantky, habilitačná komisia konštatovala splnenie požadovaných habilitačných kritérií
v rozsahu, ako je to ustanovené interným predpisom VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave.

Habilitantka je aktívnym pedagogickým pracovníkom VŠZ a SP sv. Alžbety detašované
pracovisko Rožňava, Michalovce a Ústav bl. P.P. Gojdiča Prešov. Na menovaných
pracoviskách vykonáva pedagogickú činnosť od roku 2008. Jej pedagogickej aktivity tvoria
prednášky z predmetov, ktoré tvoria jadro študijného programu a priamo podmieňujú plnenie
požiadaviek súvisiacich s formovaním osobnosti sestry a profilu absolventa v zmysle kritérií
EÚ. Je špecialistkou v psychiatrickom ošetrovateľstve. V roku 2014 skončila tretí stupeň VŠ
vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo a získala vedeckú hodnosť PhD., Súhrne publikovala 54
vedeckých publikácii. Z toho 27 ako prvý autor a 5 vedeckých prác kategórie A.
Je hlavnou spoluautorkou 1 kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom
vydavateľstve (AAA- AH 6). Publikovala Je autorkou 1 vysokoškolskej učebnice. Vykazuje
32 citačných ohlasov z toho 12 ohlasov registrovaných v databáze Web of Science. Je
riešiteľkou vedecko-výskumného projektu KeGA (015ku-4/2019). a participuje na Projekte
Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave

(č.POA:3342/2013/84/42).

Úspešne konzultuje jednu doktorandku ako odborník z praxe. Kontinuálne vedie, školí
a oponuje bakalárske a diplomové práce. Z ostatných aktivít pozitívne hodnotíme aktívne
účasti

na vedeckých podujatiach v zahraničí a doma, spolu 33. Z toho pozvaných 10

prednášok. Z ostatných aktivít komisia pozitívne hodnotila jej prínos pre rozvoj
psychiatrického ošetrovateľstva

ako aplikovanej vednej disciplíny a praktickej činnosti.

Vzhľadom na dlhoročné praktické skúsenosti s poskytovaným špecializovanej ošetrovateľskej
starostlivosti v odbore psychiatria a na praktické skúsenosti v manažérskej pozícii bola a je
vyhľadávanou odborníčkou. Svoju osobnostné kvality a záujem o rozvoj slovenského
ošetrovateľstva preukázala aj rokoch 2016-2017 v pozícii riaditeľky odboru ošetrovateľstva
na MZ SR.
Habilitantka je profesijne uznávanou osobnosťou vo vednom odbore Ošetrovateľstvo
a psychiatrické ošetrovateľstvo. Participuje na vypracovaní akreditačných materiálov,
učebných plánov, akreditačných materiálov, štandardov v psychiatrickom ošterovateľstve. Je
pravidelne pozývaná a menovaná za člena komisií štátnych záverečných skúšok, vedeckých
konferencií.
Na základe pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti ako aj ďalších
uvedených skutočností, ktoré sú v súlade a korelujú s požadovanými habilitačnými
kritériami VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, odporúčame menovanie PhDr. Tatiany
Hrindovej PhD. za docenta v odbore Ošetrovateľstvo.

E. Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce
Menovaná obhajovala habilitačnú prácu pod názvom „ Paradigmy ošetrovateľstva pri
uplatňovaní prístupov sestier v psychiatrickom ošetrovateľstve. Oponenti habilitačnej práce
sa uzniesli, že práca splna požadované kritériá a je prínosom pre obor, prax v povolaní sestra,
sestra špecialistka a sestra s pokročilou praxou.
Habilitantka preukázala zručnosti samostatnej vedeckej práce a aplikovaného
výskumu v obore ošetrovateľstvo. Výsledkom habilitačnej práce pre vedecká monografia,
ktorá

je

dôkazom

aplikácie

teórie

ošetrovateľského

procesu

do

psychiatrického

ošetrovateľstva. Autorka prináša kompilát s poznaním postupov individuálneho posudzovania
deficitov v potrebách u pacientov s psychiatrickou lekárskou diagnózou. Tvorivo diskutuje
o sesterských diagnózach tak, že navrhuje metodiku poskytovania komplexnej a zároveň
individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
F. Hodnotenie habilitačnej prednášky
Dňa 17.12.201í predniesla PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., obhajobu habilitačnej práce za
prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ Z a SP sv. Alžbety.
Jej habilitačná prednáška mala názvom „Profesionálny image sestry.“ Preukázala zručnosti
prezentovať tému a byť tvorivá v riešení problémov súvisiacich s profesionálny imagem
sestry.
Na základe uvedených skutočností habilitačná komisia konštatuje, že PhDr. Tatiana
Hrindová, Ph.D., splnia všetky kritériá požadované VŠ Z a SP sv. Alžbety, a preto o d p o r
ú č a jej vymenovanie za docenta v odbore Ošetrovateľstvo.
Predseda: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., ........................................................
Členovia:
Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. (UPJŠ Košice) ...........................................................
doc. PhDr. Silvia Puteková., (TU Trnava)

...........................................................

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., (TU Trnava)

..................................................................

V Bratislave dňa 17.12.2019.

