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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 
 

 

Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. 

za docentku v odbore 7.4.1. Ošetrovateľstvo 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

Meno a priezvisko, tituly: Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. 

Rok a miesto narodenia: 1965 Trstená 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

2019 – doktorandské štúdium, ukončenie. VŠZaSP sv. Alžbety, Inštitút misijnej práce a 

tropického zdravotníctva Jána Pavla II.;  

2017 – VŠZaSP sv. Alžbety, Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., 

ukončené stupňom magister; 

2022 – VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav sv. J. N. Neumana, Příbram, ukončené stupňom bakalár;   

2015 – VŠZaSP sv. Alžbety, Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., 

ukončené stupňom bakalár. 

 

Ďalšie vzdelávanie 

2019 – postgraduálny kurz Diagnostika a manažment rán, Viedenská medicínska akadémia, 

Viedeň 

2013 – Škola reflexní terapie Pataky, ŠKOMAS Bratislava 

2012-2013 – kvalifikačné kurzy: Športová masáž, Manuálna lymfodrenáž, Klasická masáž 

ŠKOMAS, Bratislava 

2005 – vzdelávací kurz POVA (ochrana a zaobchádzanie s citlivými a zraniteľnými osobami). 

ROBOROUGH HOUSE, Independent Care Home, PLYMOUTH, UK 

2003 – kvalifikačný kurz Sprievodca cestovného ruchu, Inštitút zahraničného obchodu a 

vzdelávania, Bratislava. 

 

Priebeh zamestnaní 

2016-trvá: Pedagogicko-výskumná činnosť VŠZSP sv. Alžbety Bratislava, Inštitút misijnej 

práce a tropického zdravotníctva sv. J.P.II; 

2016-trvá: člen Tropic teamu VŠZ a SP sv. Alžbety, profesionálne ošetrujúci, koordinátor 

slovenského tímu pohotovostnej starostlivosti na humanitárnych projektoch na Slovensku a v 

krajinách EU.  

2022 (26. február – 31. jún) – Koordinátor zdravotnej starostlivosti IT MZ SR, poľná 

pohotovostná klinika (PPK) pre utečencov z Ukrajiny, Michalovce 

2019-2022 – profesionálne ošetrujúca, humanitárna PPK,  RIC Moria, RIC Maurovouni, 

Lesbos Grécko, Koordinátor slovenského „medical teamu“. 

2018 – profesionálne ošetrujúca, humanitárne ošetrovanie migrantov,  dočasný UT Bosna 

Hercegovina 

2016-2018 – profesionálne ošetrujúca, asistentka koordinátora pre zdravotnú humanitárnu 

starostlivosť, PPK UT Severné Grécko 
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2015-2016 – profesionálne ošetrujúca, humanitárna PPK, registračný tábor pre utečencov 

Dobová, Slovinsko 

2015 – Sestra v zubnej ambulancii ANTALDENT, Bratislava 

2006-2015 –  Edukačná mobilná sestra, alergiologická ambulancia Trstená 

2005-2012 – Manažér reprezentantov CK pre Grécke destinácie, REP CK 

2005 – Ošetrovateľka/Nurse, ROBOROUGH HOUSE, Independent Care Home, Plymouth, UK 

2000-2002 – Sestra na dialýze, Gynotermal, Dialyzačné stredisko, Hornooravská nemocnica, 

Trstená  

1983-2000 – Sestra na detskom a novorodeneckom oddelení, Hornooravská nemocnica, 

Trstená. 

 

B. HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA 

Téma habilitačnej prednášky: Ošetrovanie rán v humanitárnom prostredí 

Dátum a miesto jej konania: 16. 12. 2022, o 14:00, VŠZaSP sv. Alžbety, Pod Brehmi 4/A, 

Bratislava – Polianky. 

 

C. ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

Predseda komisie:   Dr.h.c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia:             prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (SZU Bratislava) 

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

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. (TrU Trnava) 

Oponenti:                prof. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. (VŠZaSP Bratislava) 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TU Trenčín)    

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.  (TU Trenčín) 
 

D. STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Habilitačná komisia na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2022 preskúmala habilitačný spis Mgr. 

Bc. Márie Jackulíkovej, PhD.  a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej habilitačnej prednášky. 

 

1. Pedagogická činnosť (pracovisko/predmety) 

Od roku 2016 – trvá na VŠZaSP sv. Alžbety   

Predmety v ošetrovateľstve: Transkultúrne ošetrovateľstvo, Manažment katastrof, Pedagogika 

a edukácia v ošetrovateľstve, Zdravotná starostlivosť o migrantov, Manažment chronických, 

rán, Komunikácia v ošetrovateľstve, Organizácia sociálnej starostlivosti v ošetrovateľstve.                                                                                                                      

Predmety v MCHP a sociálnej práci: Humanitárne projekty VSZ SP a tretí sektor,  Manažment 

katastrof, Prvá pomoc, Multikultúrna sociálna práca, Ošetrovateľstvo v sociálnej práci, 

Sociálna práca s migrantmi, azylantmi.  

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy je od roku 2020 školiteľkou dvoch doktorandov: MUDr. M. Hámorníka 

a PhDr. T. Hudákovej. 

 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná práca Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. je zameraná najmä na 
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Interpersonálnu komunikácia v transkultúrnom ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo u migrantov, 

manažment rán a akútne situácie a katastrofy v zdravotníckej a sociálnej práci. 

Uchádzačka bola riešiteľkou vedeckého projektu: Zdravie a migrácia, ktorý bol podporený 

grantom MZ SR: Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej 

intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.  

 

4. Prednášková činnosť 

Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. má aktívnu prednáškovú činnosť a absolvovala i 

prednáškové pobyty v zahraničí. Aktívne sa zúčastnila na 40 vedeckých podujatiach z toho bolo 

pozvaných 5 zahraničných a 25 domácich.  

 

5. Publikačná aktivita 

Uchádzačka je autorkou alebo spoluautorkou 78 pôvodných vedeckých prác, z toho ako prvá 

autorka v 12 prácach. Z toho je autorkou 17 vedeckých prác v časopisoch registrovaných v 

databázach WOS a SCOPUS a 18 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach WOS a SCOPUS. 

 

6. Prínos pre vedu 

Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti systematicky 

orientuje na rozvoj ošetrovateľstva v humanitárnom a transkultúrnom prostredí, v 

ošetrovateľstve migrantov a v manažmente rán. 

 

E. HODNOTENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY  

Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. dňa 16. 12. 2022 na zasadnutí habilitačnej komisie VŠZaSP 

sv. Alžbety predniesla habilitačnú prednášku s názvom „Ošetrovanie rán v humanitárnom 

prostredí“. Prednáška sa uskutočnila v súlade s § 5 ods. 9 Vyhlášky č. 246/2019 Z. z. 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Uchádzačka vo svojej habilitačnej prednáške na tému: Ošetrovanie rán v humanitárnom 

prostredí veľmi erudovane predstavila problematiku, ktorá patrí do oblasti odboru 

ošetrovateľstvo. Objasnila ošetrovateľské problémy, ktoré prináša migrácia v ostatných rokoch 

v Európe. Migrujúci ľudia v náročnom teréne si spôsobujú akútne poranenia  ktoré sa ľahko 

infikujú. Okrem akútnych poranení kože sú migranti vystavení rôznym parazitom, hlavne 

svrabu. Tento neliečený stav prináša často zhoršenie  až  do stavu kožných bakteriálne 

infikovaných rán. Uchádzačka vhodne odporúča v dodržiavaní postupov manažmentu rán u 

ľudí v humanitárnom prostredí. Využila k tomu v súčasnosti platný štandardný operačný postup 

manažmentu rán MZ SR, ktorého bola v roku 2021 posudzovateľkou, nakoľko má i bohaté 

skúsenosti z ošetrovania a liečby rán u migrantov v rôznych krajinách Európy. 

Uchádzačka svojou prednáškou preukázala excelentne svoje pedagogické schopnosti v celej 

šírke odboru ošetrovateľstvo a to nielen na príklade spracovania problematiky ošetrovania rán 

v humanitárnom prostredí.  
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F. ZÁVER 

Uchádzačka predložila všetky materiály v súlade: 

• s ustanoveniami vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

• so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo s účinnosťou od 1. 9. 2020, 

• s kritériami a podkladmi potrebnými na splnenie kritérií k zaradeniu na funkčné miesto 

profesor na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave 

v odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca s účinnosťou od 1. 

10. 2019. 

 

Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. svojou pedagogickou a vedecko-výskumnou prácou prispela 

k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. Úspešnou kooperáciou na výskumných projektoch, 

vedeckými kontaktmi a tvorivosťou patrí Mgr. Bc. Mária Jackulíková, PhD. k uznávaným 

odborníčkam v odbore ošetrovateľstvo.  

Menovaná v plnom rozsahu spĺňa kritériá pre vymenovanie za docentku v odbore 

ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Svojim 

doterajším príkladným systematickým profesionálnym snažením a habilitačnou prednáškou 

preukázala pedagogické majstrovstvo v  odbore Ošetrovateľstvo.  

 

Na základe uvedených skutočností komisia jednohlasne odporúča Vedeckej rade VŠZaSP 

sv. Alžbety udeliť Mgr. Bc. Márii Jackulíkovej, PhD. titul docentka v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania Ošetrovateľstvo. 

------------------------------------------------------------------ 

Výsledok vyjadrenia súhlasu s odporúčaním habilitačnej komisie udeliť titul docentka: 

za: 3    

proti: 0   

zdržal sa: 0  

------------------------------------------------------------------- 

V Bratislave, dňa 16. 12. 2022 

predseda komisie:  Dr.h.c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. ………………………..…… 

členovia:   prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.        ………………………..…… 

  doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.            ………………………..…… 

  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.       ………………………..…… 


