NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore ošetrovateľstvo
uchádzačka: PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 17. 12. 2019 na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení:
Predseda komisie:

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

Členovia komisie:

prof. PhDr. Vlasta Závodná PhD. (SZU Bratislava)
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. (TU Trnava)

Oponenti:

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava)
prof. MUDr. Oto Masár, PhD. (LF Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. (TU Trnava)

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE
PhDr. Mária Popovičová, PhD. predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s
ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej
republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov.
Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov
habilitačnej práce.
Pedagogická činnosť:
Uchádzačka od roku 2014 doteraz pedagogicky pôsobí vo funkcii odborného asistenta na
pracoviskách Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach,
Prešove, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Košiciach. Uchádzačka je školiteľkou aj oponentkou
bakalárskych, diplomových, rigoróznych prác študentov odboru ošetrovateľstvo, je členkou
štátnicových komisií. Vyučuje predmety Základy štatistiky, Metodológia výskumu v odbore
ošetrovateľstvo. Je školiteľkou – špecialistkou 1 študenta doktorandského štúdia v odbore
ošetrovateľstvo.

Publikačná činnosť
Uchádzačka v rámci publikačnej činnosti uviedla spolu 50 vedeckých a odborných prác in
extenso v recenzovaných odborných alebo vedeckých časopisoch, alebo zborníkoch, z toho v 34
publikáciách ako prvý autor, 5 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus, Je autorom 1 domácej monografie (AAB), 2 kapitol
v zahraničných monografiách (ABC), 1 skrípt (BCI).
Citačné ohlasy
Uvádza spolu 43 citácií, z toho 33 citácií v zahraničných publikáciách a 10 v domácich
publikáciách . V citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS má 3 citácií
Výskumná činnosť
Uchádzačka je spoluriešiteľ 2 projektov: inštitucionalizovaného projektu VŠZaSP č.1/2019
„Scríning hepatidíty C a mapovanie nepriaznivej sociálnej situácie klientov sociálnych služieb
krízovej intervencie“.
Spoluriešiteľ inštitucionalizovaného projektu VŠZaSP sv. Alžbety č. 1/2017 „Komunitná
ošetrovateľstvo a komunitné ošetrovateľstvo“ )
Prednášková činnosť
Aktívne sa zúčastnila na 30 vedeckých podujatiach. Z toho bolo : 11 domácich pozvaných, 4
zahraničné pozvané prednášky, 13 domácich a 2 zahraničné prednášky.
Iné
Uchádzačka je PhDr. Mária Popovičová, PhD. bola členkou 6 organizačných výborov vedeckých
podujatí – konferencií a členka vedeckého výboru vedeckých podujatí – konferencií

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA:
Téma habilitačnej prednášky: „Rola sestry v starostlivosti o onkologického pacienta a rola
pacienta ako prijímateľa ošetrovateľskej starostlivosti “
Dátum zverejnenia prednášky: 2. 12. 2019 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dátum a miesto jej konania:

17. 12. 2019, o 10.30 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave, Ul. pod

Brehmi 4 Bratislava – Polianky.

Hodnotenie habilitačnej prednášky
Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: Rola sestry v starostlivosti o
onkologického pacienta a rola pacienta ako prijímateľa ošetrovateľskej starostlivosti. Upriamila
pozornosť na rolu sestry a pacienta v ošetrovateľskej starostlivosti a faktory, ktoré pôsobia na
zmenu ich rolí.
Prednáška bola prehľadná, zameraná na záťažovú situáciu sestry pri starostlivosti
o onkologického pacienta, vplyvy, ktoré pôsobia na rolu sestry v liečbe onkologického pacienta
a na spoluprácu sestry s onkologickým pacientom.
Prednesením prednášky habilitantka preukázala svoje pedagogické kvality. Členovia komisie ju
hodnotili kladne .Po prednesení prednášky autorka odpovedala na otázky prítomných.
HABILITAČNÁ PRÁCA:
Názov habilitačnej práce „Percepcia fyzických, psychosociálnych a spirituálnych potrieb
pacientov s onkologickým ochorením v kontexte ošetrovateľstva“
Dátum zverejnenia obhajoby práce: 2. 12. 2019 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 17. 12. 2019, o 10.30 hod., VŠZSP sv. Alžbety,
v Bratislave.
Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce.
Uchádzačka

predstavila

svoju

habilitačnú

psychosociálnych a spirituálnych potrieb

prácu

s

názvom

Percepcia

fyzických,

pacientov s onkologickým ochorením v kontexte

ošetrovateľstva. Vhodne rozpracovala tématiku onkologického ošetrovateľstva. Práca je pre
profesionálne ošetrovateľstvo obohatením a predstavuje veľmi dobrý odborný príspevok k
riešeniu potrieb a kvality života onkologických pacientov a ich príbuzných z ošetrovateľského
aspektu.
Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce
odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení 4 oponentských posudkov,
ktoré boli kladné 4 a po zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia pristúpila k
tajnému hlasovaniu.
Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila

požiadavky VŠ ZaSP sv.

Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Ošetrovateľstvo.
Výsledok tajného hlasovania:

Počet pozvaných členov komisie 3. Z troch prítomných členov komisie bolo za predložený návrh
3 , proti 0, zdržali sa:0.
Komisia konštatovala, PhDr. Mária Popovičová, PhD. na základe predložených materiálov
spĺňa

stanovené kritériá pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Preto komisia

odporúča váženej Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
udeliť kandidátke PhDr. Mária Popovičová, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent v
odbore ošetrovateľstvo.

V Bratislave, 16. 12. 2019
Predseda komisie :

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.

Člen:

prof. PhDr. Vlasta Závodná PhD.

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

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.

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

Prílohy:
Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky
Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce
Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky

*/ Nehodiace sa preškrtnúť

