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Oponentský posudok na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) 

 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:  Verejné zdravotníctvo 

Kandidátka:   doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.doc. PhDr. Lucia, PhD. 

 

 

1. Kandidátka na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) predložila všetky materiály 

v súlade s/so: 

 ustanoveniami vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

 Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  s účinnosťou od 01.09.2020, 

 kritériami a podkladmi potrebnými na splnenie kritérií k zaradeniu na funkčné miesto 

profesor na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  

v odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca s účinnosťou  

od 15. 12. 2020. 

 

2. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. od roku 2009 doteraz pôsobila a pôsobí na Katedre 

ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v 

Banskej Bystrici v rôznych pracovných pozíciách - asistent, odborný asistent, vysokoškolský 

učiteľ a docent, od roku 2013 vykonáva funkciu vedúca katedry ošetrovateľstva. Od r. 2010 

do 2017 bola garantom špecializačného štúdia ošetrovateľská starostlivosť v komunitnom 

ošetrovateľstve na FZ SZU. Od r. 2017 je garantom špecializačného štúdia ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii na FZ SZU. Zároveň od apríla 2019 do novembra 2019 vykonávala 

hosťujúce pôsobenie na Sliezskej Univerzite Opava, prednášala v odbore ošetrovateľstvo Bc. 

stupňa štúdia, predmet pediatrické ošetrovateľstvo. Oblasti odborného zamerania kandidátky 
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sú verejné zdravotníctvo a komunitné ošetrovateľstvo. Zabezpečuje profilové predmety 

a ostatné predmety: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Multikultúrne ošetrovateľstvo, 

Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, Paliatívna a hospicová starostlivosť, 

Komunikácia v ošetrovateľstve (prednášky a semináre), a cvičenia z predmetu Ošetrovateľské 

techniky.  

Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. v roku získala 2015 vedecko-pedagogický titul docent  

v odbore verejné zdravotníctvo FVZ SZU v Bratislave. V roku 2011 vykonala obhajobu 

dizertačnej práce (PhD) v odbore ošetrovateľstvo - VŠ Sv. Alžbety, Bratislava. 

Za obdobie svojho pedagogického pôsobenia bola v bakalárskom študijnom programe 

ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Fakulte zdravotníctva školiteľkou 2 

dizertačných prác, 69 diplomových prác a 31 bakalárskych prác. Taktiež bola oponentom 7 

dizertačných prác v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety a 3 dizertačných prác v študijnom odbore Fyzioterapia na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku. Okrem toho bola oponentom v 1 habilitačnom konaní v 

odbore verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave. 

 

3. VEDECKÁ ŠKOLA 

Kandidátka  bola školiteľkou dvoch doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce 

v doktorandskom študijnom programe ošetrovateľstvo. V súčasnosti je školiteľkou troch 

doktorandov v doktorandskom študijnom programe ošetrovateľstvo.  

 

4. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A CITAČNÝ INDEX  

Odbornú vedeckú akceptáciu doc. PhDr. Márie Šupínovej, PhD. sumárne dokumentuje 159 

publikovaných  vedeckých výstupov v odbore ošetrovateľstvo, z toho: prvý autor v 

publikáciách: 109, publikácie v indexovaných časopisoch: 18; prvý autor v indexovaných 

časopisoch: 12; za posledných 5 rokov: publikácie v indexovaných časopisoch: 16; 

zahraničné: 60. Je autorkou a/alebo spoluautorkou  odborných a vedeckých prác z viacerých 

oblastí ošetrovateľstva:  

 vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 3 

 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1 

 vysokoškolské učebnice: 8  

 skriptá a učebné texty: 1 
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Citačný index 

Na publikované vedecké  práce doc. PhDr. Márie Šupínovej, PhD.  je zaregistrovaných 93 

citačných ohlasov, z toho 14 v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných 

indexoch Web of Science a databázach SCOPUS a EBSCO, 32 v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch a 47 v domácich publikáciách neregistrovaných 

v citačných indexoch.  

 

5. PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ 

Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.  prezentovala príspevky s odbornou tematikou 

a problematikou z odboru ošetrovateľstvo na 78 medzinárodných a národných vedeckých 

konferenciách a sympóziách. Celkovo bola pozvaným odborníkom s aktívnou účasťou na 9 

medzinárodných a 21 národných vedeckých konferenciách a sympóziách.   

 

6. VÝSKUMNÉ PROJEKTY  

Doc. PhDr Mária Šupínová, PhD. bola riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou  

4 úspešne ukončených výskumných projektov. V súčasnosti je riešiteľkou 1 výskumných 

projektov zastrešených APVV.    

Celkovo vypracovala 4 posudky na výskumné projekty (KEGA).  

 

7. PRÍNOS KANDIDÁTKY PRE ROZVOJ ODBORU VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO  

V intenciách  podrobného súpisu odborného profesijného profilu: pedagogickou činnosťou, 

vedeckou školou, publikačnou činnosťou, citačnými ohlasmi na vedecké príspevky, 

prednáškovou činnosťou, participáciou na výskumných projektoch, ďalšími pracovnými 

aktivitami, pracovnými skúsenosťami a v intenciách osobnostného profilu vyznačujúceho  

sa morálnou zrelosťou, zodpovednosťou, empatiou, komunikačnými zručnosťami 

a kreativitou patrí doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. k uznávaným odborníkom a je autoritou 

v zahraničnom a národnom akademickom priestore v odbore ošetrovateľstvo. Svojimi 

pracovnými aktivitami vo významnej miere prispieva k rozvoju odboru verejné zdravotníctvo.  

 

ZÁVER 

Na základe predložených materiálov podľa bodu 1. tohto posudku na vymenovanie profesora 

(inauguračné konanie) konštatujem, že doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. spĺňa kritériá  
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a predpoklady vo všetkých ukazovateľoch a oblastiach na vymenovanie za profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo.  

Na základe uvedených skutočností si dovoľujem odporučiť inauguračnej komisii a Vedeckej 

rade Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  schváliť 

návrh na vymenovanie doc. PhDr. Márie Šupínovej, PhD. za profesorku v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania Verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D. 

oponent 


