
Oponentský posudok inauguračného spisu doc. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD.  

Odbor: Ošetrovateľstvo 

 

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. Zuzany Slezákovej, PhD. je 31 rokov z toho 

14 rokov pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na vysokej škole. V rokoch 01.09.2002 do 

01.11.2004 LF UK Ústav ošetrovateľstva ako odborný asistent. Od roku 2005 Vysoká 

škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o, výučba predmetov: 

Neurologické ošetrovateľstvo,  Ošetrovateľstvo, Manažment v ošetrovateľstve. 

V rokoch 2005-2008 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta ako 

externý vysokoškolský učiteľ, predmety: Didaktika odborných zdravotníckych 

predmetov a Manažment zdravotníckeho školstva. Od roku 2013 Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva, UKF v Nitre, výučba predmetov: Neurologické ošetrovateľstvo 

a Manažment ošetrovateľstva, ako docent.  

V rámci pedagogickej činnosť pôsobila ako školiteľka pri rigoróznych konaniach:25, 

magisterských prác 87 a bakalárskych prác 65.  

 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Uchádzačka participovala na riešení medzinárodných a domácich výskumných 

projektoch 2 KEGA, 4 medzinárodné a 5 inštitucionálnych projektov.  

Svoje vedecké pôsobenie preukazuje i pri vedení doktorandských prác (3 úspešne 

vyškolení doktorandi v odbore Ošetrovateľstvo, 1 po absolvovaní dizertačnej skúšky). 

 

Prednášková činnosť 

Odbornú akceptáciu autorky dokumentuje aktívna účasť na množstve odborných 

a vedeckých konferencii na Slovensku i v zahraničí (uchádzačka sa zúčastnila 71 

konferencií z toho 17 zahraničných).Viedla sekcie na 5 medzinárodných 



konferenciách a bola členkou vedeckého výboru 11 medzinárodných vedeckých 

podujatí.  

 

Publikačná aktivita 

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. je autorkou 1 zahraničnej monografie a aj 

spoluautorkou 1 zahraničnej monografie v rozsahu 0,5 AH, okrem toho je autorkou 1 

vysokoškolskej učebnice, spoluautorkou 1 vysokoškolskej učebnice, autorkou 2 

skrípt. Je autorkou 216 publikácii, z toho je 13 výstupov kategórie A, 7 prác bolo 

uvedených v časopisoch s IF 0,935, 3,279, 8,808, 1, 523, 2,875, 3,95. Je autorkou 

alebo spoluautorkoch v 31 zahraničných publikáciach.  

Počet citácii je 150 z toho 44 v zahraničných databázach.  

 

Prínos pre vedu 

Uchádzačka je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.. Členkou  

Akreditačnej rady, poradného orgánu školstva, členkou  Rady pre odborné 

vzdelávanie a prípravu, poradného orgánu vlády SR, členkou  Fondu rozvoja pre 

odborné vzdelávanie a prípravua členkou Výboru pre odborné kvalifikácie pri pri DG 

marketEurópskej komisii v Bruseli od  roku 2009.  

Je členkou niekoľých vedeckých rád: Vedeckej rady Fakulty verejných politík 

v Opavě, Slezskej univerzity v Opavě, Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdii, SZU v Bratislave, Fakulty verejného zdravotníctva, SZU 

v Bratislave, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre.  

Je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác, členkou habilitačných komisii v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. I členkou 

redakčných rád vedecko-odborných časopisov.  

 

Záver 

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, 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. Zuzanu Slezákovú, PhD. v odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo.  

 

 

V Trenčíne, 07.03.2017                        prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 


