
  

    Univerzita Komenského v Bratislave 

LEKÁRSKA FAKULTA  
Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny  

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 

 Námestie SNP 10,  811 06  Bratislava  
Prof. MUDr. Oto Masár, PhD. 

prednosta 
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doc. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. 

 
 
 

 

 

  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. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. získala vedecko – pedagogický titul docent 

v odbore ošetrovateľstvo v roku 2010. Má kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore 

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

vedie detašované pracovisko tejto univerzity v Příbrame. 

 Jej pedagogická činnosť trvá od 2006 roku. 

 

Vedecká škola 

Uchádzačka má troch úspešne ukončených doktorandov v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo.  

 

Publikačná činnosť: 

doc. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. má odpublikovaných 138 prác v domácej 

i zahraničnej literatúre, ktoré sú uvedené v inauguračnom spise., z toho IF viac ako 0,35: 18 

Činnosť a ohlasy podľa Vzhlášky MŠVVaŠR SR 456/2012 Z.z. o centrálnom registri 

publikačnej činnosti:: 

 AAA 3, AAB 2 a ACB 3 



 

Na publikované práce má 126 citačných ohlasov, z toho v zahraničných databázach:  

- WOSSCI 9, SCOPUS 16, CIBA 24.  

 

Prednášková činnosť 

doc. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. má bohatú prednáškovú činnosť, na 

konferenciách celkovo 45, z toho v zahraniční 27, vedenie sekcií na 6 medzinárodných 

konferenciách, členka vedeckého výboru medzinárodných vedeckých podujatí 12, pozvané 

prednášky v zahraniční 3, domáce 2. 

  

Vedecký výskum 

doc. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. je spoluriešiteľka 3 vedeckých projektov 

a grantov z toho 1 ako hlavný riešiteľ. 

Je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Je členkou redakčnej rady v 1 odbornom časopise  

pre ošetrovateľstvo. 

 

ZHODNOTENIE  

doc. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. je významným odborníkom v odbore 

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

Jej aktivity obohacujú odbor ošetrovateľstvo.  doc. Doc. PhDr. Dagmer Kalátová, PhD. 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. Doc. PhDr. Dagmar Kalátovú, PhD., PhD. vo vednom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo. 

 

Bratislave 21.9. 2019 

 

 

 

 

 


