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Inauguračný spis pozostáva z viacerých častí, ktoré obsahujú všetky potrebné 

náležitosti. Súčasťou spisu je životopis uchádzačky, overené kópie diplomov, 

zhrnutie vedecko-výskumnej práce  vrátane pozvaných prednášok a citácii, 

informácie o vedeckej škole a oceneniach práce uchádzačky.  

 

Pedagogická činnosť 

Celková pedagogická činnosť doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD. je 11 

rokov. Od roku 2003 doteraz pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Fakulte 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 2003 až 2005 pôsobila 

ako odborná asistentka, od roku 2008 pôsobí vo funkcii docentky. Počas uvedených 

rokov zabezpečovala výučbu predmetov – Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľský proces 

a potreby, Pediatrické a neonatologické ošetrovateľstvo, Komunitné ošetrovateľstvo 

a Základy administratívy v ošetrovateľskej starostlivosti v bakalárskom stupni, 

v magisterskom stupni išlo o predmety Komunitné ošetrovateľstvo a ošetrovateľstvo 

založené na dôkazoch a v stupni doktorandskom Výskum v ošetrovateľstve.  

Počas pedagogickej činnosti vyškolila 30 diplomových a 102 bakalárskych 

záverečných prác a bola oponentkou 33 diplomových a 85 bakalárskych prác.  

V oblasti pedagogiky bola i spoluriešiteľkou niekoľkých projektov: 

- Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadeniana Katolíckej 

univerzite v Ružomberku – OPV-ô2010/1.2/02-SORO 

- E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve – KEGA 039/UK-

4/2012 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Uchádzačka participovala na riešení medzinárodných a domácich výskumných 

projektoch - 2 KEGA, 1 VEGA, 2 OPV, 5 medzinárodné.  

 

Prednášková činnosť 

Odbornú akceptáciu autorky dokumentuje aktívna účasť na množstve odborných 

a vedeckých konferencii na Slovensku i v zahraničí (uchádzačka sa aktívne 

zúčastnila 114 konferencií z toho 54 zahraničných).O kvalite jej odbornej práce 



svedčia i pozvané prednášky na mnohých konferenciách (mala 57 vyžiadaných 

prednášok na domácich a zahraničných konferenciách. Viedla sekcie na 40 

medzinárodných konferenciách a bola členkou vedeckého výboru 58 domácich i 

medzinárodných vedeckých podujatí.  

 

Publikačná aktivita 

Doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. je autorkou 1 vedeckej monografie a aj 

spoluautorkou 4 vedeckých monografii vydaných v zahraničných vydavateľstvách. Je teda 

autorkou 185 publikácii, z toho ako prvá autorka v 99. Má 16 publikácii v indexovaných 

časopisoch, z toho je prvá autorka v 2. Za ostatných 5 rokov publikovala 16 publikácii 

v indexovaných časopisoch. Počet citácii je 138,  z toho 35 zahraničných publikáciách 

registrovaných citačných indexov Web of Science, v databáze SCOPUS, v databáze EBSCo.  

 

Prínos pre vedu 

Uchádzačka je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Členkou 

pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov pre kategóriu sestra zameraný na problematiku špecializačných 

študijných programov, certifikačných študijných programov ako i sústavné 

vzdelávanie. Je členkou vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku,  a Fakulty 

zdravotníctva KU v Ružomberku a Fakulty humanitných studii UTB ve Zlíně. Je 

zároveň členkou viacerých redakčných rád odborných časopisov.   

 

Záver 

Doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. svojou pedagogickou a vedecko-

výskumnou prácou prispieva k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. V plnom rozsahu 

spĺňa, v niektorých ukazovateľoch dokonca prekračuje, požadované kritéria Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o v Bratislave na inauguračné 

konanie.  

 

Na základe uvedených skutočnosti odporúčam inauguračnej komisii i Vedeckej rade 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave schváliť návrh na vymenovanie za profesora doc. 

PhDr. Mgr. Helenu Kadučákovú, PhD. v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ošetrovateľstvo.  

 

 

V Trenčíne, 07.07.2022                        prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.,v.r. 


