
13. NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor 

v odbore ošetrovateľstvo 

 

Uchádzačka doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

    

Inauguračná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety dňa 24. 6. 2019 

v zložení: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

Členovia komisie: prof. MUDr. Miloš Velemínský, DrSc. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)  

                               prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava) 

                  prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín) 

                              prof. MUDr. Oto Masár, PhD. (LF Univerzita Komenského v Bratislave) -náhradník 

                                     

Oponenti:              prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

                              prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE (The University of Scranton, USA) 

                              prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave)   

                              prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.  (Katolícka univerzita Ružomberok) - náhradník 

 

 Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 1. 10. 2019 o 14.00 hod. na rektoráte VŠZaSP 

sv. Alžbety Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave.  Inauguračná komisia na svojom zasadnutí 

preskúmala inauguračný spis doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.  a posúdila 

úroveň a kvalitu inauguračnej prednášky.  

 Verejná prednáška s názvom „Konceptualizácia modelu na vedenie ošetrovateľstva 

a pôrodnej asistencie“ sa konala dňa 1. októbra 2019 na  zasadnutí Vedeckej rady Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Jej konanie bolo oznámené v denníku KORZÁR, dňa 14. 9. 2019 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. predložila inauguračný materiál, ktorý 

obsahuje všetky predpísané zložky, vrátane príloh. 

Oponenti predložili oponentské posudky a komisia zhodnotila všetky doručené inauguračné 

materiály.  

 

Vysokoškolské vzdelanie a profesionálny rast. 

2000 Mgr. v odbore Ošetrovateľstvo TU FZ a SP, Trnava  

2000 UK Bratislava, Pedagogická fakulta, - doplňujúce pedagogické štúdium  

2006 PhDr. v odbore Ošetrovateľstvo TU FZ a SP, Trnava 



2007 PhD. v odbore Ošetrovateľstvo TU FZ a SP, Trnava 

2012 docent v odbore ošetrovateľstvo VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave  

2013 Bc. v odbore pôrodná asistencia KU FZ, Ružomberok  

špecializácie: 

1992 SPAM Bratislava, Intenzívna starostlivosť v pôrodníctve,  

1999 SPAM Bratislava, Psychofyzická príprava na pôrod  

 2005 SZU Bratislava špecializácia: Manažment  v ošetrovateľstve 

1993 SPAM Bratislava, Kardiotokografia - certifikovaný kurz 

 

 

Pedagogická činnosť 

Uchádzačka od roku 2013 doposiaľ pedagogicky pôsobí na Vysokej škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v študijnom odbore ošetrovateľstvo a  

pôrodná asistencia. Vyučuje predmety: Determinanty zdravia a výchova k zdraviu, 

Ošetrovateľský proces, Pôrodná asistencia, Postupy a techniky v pôrodnej asistencii, Klinická 

prax  gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, Diplomový, Bakalársky seminár, 

Ošetrovateľstvo, Teória ošetrovateľstva.   

V rokoch 2004 – 2016  boli jej pôsobiskami aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity, Trnava (predmety: Ošetrovateľský proces, Ošetrovateľstvo, Teória 

ošetrovateľstva, Ošetrovateľstvo v interných odboroch, Ošetrovateľstvo v gynekológii a 

pôrodníctve, Primárna starostlivosť v ošetrovateľstve, Klinická prax);  Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity, Ružomberok (predmety: Pôrodná asistencia, Psychofyzická príprava na 

pôrod). V súčasnej dobe pôsobí aj na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity Palackého, 

Olomouc (Česko), kde vyučuje predmety Metodológia a štatistika, Špecializovaná 

starostlivosť v pôrodnej asistencii. 

V rokoch  2018 – 2019 pôsobila  na Akademii Polonijna, Polonia University 

Częstochowa, Poľsko. V rámci pedagogickej činnosti  prednáša predmety Teória 

ošetrovateľstva, Pôrodnícke ošetrovateľstvo, História ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie 

Uchádzačka doteraz viedla ako školiteľka 57 bakalárskych a 55 diplomových prác. 

Oponovala 82 bakalárskych a 79 diplomových prác a 27 rigoróznych prác. 

Za účelom rozvoja vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo a pôrodná 

asistencia zúčastnila sa viacerých vedecko-výskumných projektov, pôsobila ako auditor v  

pracovnej skupine pre podporu dojčenia pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti. V rámci 

Erasmus  - International Week sa zúčastnila  prednáškového pobytu -  učiteľská mobilita 



(výučba) na UTB v Zlíne. Spolupodieľala sa na vypracovaní projektu pre akreditované 

modulové vzdelávanie  študijného programu sústavného vzdelávania pre Prípravu 

profesionálneho laktačného konzultanta pre zdravotnícke povolanie: sestra, pôrodná 

asistentka, lekár, pre Inštitút podpory dojčenia, schválené Akreditačnou komisiou MZ SR pre 

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

Kritérium: 3 roky od získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ošetrovateľstvo 

je splnené – titul docent získala v roku 2012 

Kritérium 10 rokov pedagogickej praxe na VŠ je splnené – pedagogickú činnosť vykonáva od 

roku 2004 

  

 

Vedecká škola 

V rámci doktorandského štúdia v odbore ošetrovateľstvo uchádzačka bola školiteľkou 

5 ukončených doktorandov, v súčasnosti školí jedného doktoranda.  

 Kritérium je splnené. 

 

 

Publikačná a prednášková činnosť 

  Uchádzačka v rámci vedecko-výskumnej činnosti publikovala spolu 111 vedeckých 

a odborných prác, monografií, učebníc, učebných textov a pod. Je autorkou 2 monografií 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách a 1 monografie vydanej v domácom 

vydavateľstve. Svoje vedomosti publikovala 15 článkov v  zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach WOS resp. SCOPUS. Vydala 5 skrípt a učebných textov a má 

kapitoly v 3 zahraničných VŠ učebniciach  a v 2 domácich VŠ učebniciach. 

 Aktívne sa zúčastnila 87 na domácich i zahraničných konferenciách a seminároch 

s problematikou ošetrovateľstva, z toho je 33 vyžiadaných domácich prednášok a 12 

zahraničných vyžiadaných prednášok. Aktívne vystúpila na 38 konferenciách, z toho 16 

zahraničných na medzinárodnej úrovni.  

Predložila 82 citačných ohlasov z toho 8 je registrovaných v indexoch WOS, 

SCOPUS.   

Spĺňa a výrazne prekračuje požadované kritériá.   

 

 



 

Vedecko-výskumné projekty a granty 

Uchádzačka dokladuje 6 riešených vedecko-výskumných projektov, z toho z Agentúry 

MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU sa zúčastnila na riešení jedného projektu „Rozvoj 

virtuálnej univerzity - Tvorba  a inovácia študijných programov. V rokoch 2015 – 2016 bola 

spoluriešiteľkou na projekte MZSR výskumnej úlohy: Zvýšenie informovanosti odbornej 

a laickej verejnosti o podpore dojčenia a uplatňovania zásad Mother and Baby Friendly 

Hospital Initiative v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zúčastnila sa na riešení aj ďalších 4 

projektoch. 

 

 

Inauguračná prednáška 

Uchádzačka predniesla verejnú inauguračnú prednášku s názvom: „Konceptualizácia 

modelu na vedenie ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“.  Prezentovala prístupy 

 integrovanej a kolaboratívnej starostlivosti, využívaním konceptuálnych modelov v klinickej 

praxi a vo výskume v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.  Uviedla, že tieto modely, sú 

potrebné tak pre rozvoj vedných odborov, ako aj na usmernenie globálnych zdravotníckych 

služieb a definovanie profesionálnych kompetencií.  

Konštatovala, že teórie Revy Rubin, Ramony Mercer a najmä Ernestine Wiedenbach, 

prispievajú k integrácii filozofie a cieľov sestier, pôrodných asistentiek pri poskytovaní 

materskej starostlivosti o rodinu, ako aj pri výchove a vzdelávaní sestier a pôrodných 

asistentiek.  

Po prednáške vznikla diskusia, v rámci ktorej  uchádzačka zodpovedala na otázky 

v plnom rozsahu.  

 

Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, 

inauguračná komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠZaSP sv. 

Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v odbore ošetrovateľstvo. 

 

Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 5. Z 5 prítomných členov 

komisie bolo za predložený návrh ...., proti ...., zdržali sa: ..... 

 



Záver: 

 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.  je aktívnou osobnosťou v oblasti 

ošetrovateľstva.  Na základe predložených materiálov spĺňa stanovené kritériá VŠZaSP 

sv. Alžbety. 

Inauguračná komisia po zhodnotení odporúča  Vedeckej rade Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  schváliť návrh na vymenovanie Doc. PhDr. 

et Bc. Ľudmily Matulníkovej, PhD. za profesora v odbore ošetrovateľstvo. 

 

 

V Bratislave,  1. október 2019 

 

Predseda komisie:      prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  

Členovia komisie:   prof. MUDr. Miloš Velemínský, DrSc.                               

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.  

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.                                                 

prof. MUDr. Oto Masár, PhD. 

 

 

 

 


