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PREDSLOV 

 

Výročná správa Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity podáva prehľad základných informácií o charaktere a poslaní katedry, 

ako aj komplexný prehľad vedecko – výskumnej a pedagogickej aktivity jej členov za rok 

2018. Katedra ošetrovateľstva pracuje pod vedením doc. PhDr. Andrei Botíkovej, PhD. 

Katedra Ošetrovateľstva aj v roku 2018 pokračovala v mnohých úspešných aktivitách a 

dosiahla pozoruhodné výsledky na poli profesijného rastu vysokoškolských pedagógov, 

taktiež aj              v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti. Členovia katedry 

intenzívne spolupracujú s významnými domácimi a zahraničnými univerzitami a odbornými 

inštitúciami. Naším spoločným cieľom je aktívne sa podieľať na vedecko – výskumnej 

činnosti fakulty a vo výchovno – vzdelávacom procese realizovať najmodernejšie prístupy pre 

študijný odbor Ošetrovateľstvo. Naši pedagógovia zabezpečujú výchovno – vzdelávací proces 

u študentov na bakalárskom stupni štúdia a zároveň sa zúčastňujú na výučbe v iných 

príbuzných študijných odboroch fakulty. Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a neustáleho 

vzdelávania sa členovia katedry aktívne zúčastňujú odborných podujatí, najmä konferencií, 

kongresov a seminárov.       V klinickej praxi sestry – mentorky, odborní asistenti, docenti a 

profesori sa proaktívne podieľajú na praktickej výučbe našich študentov vo Fakultnej 

nemocnici v Trnave. Všetci našich študentov podporujú a nabádajú k intenzívnej spolupráci 

vo výchovno – vzdelávacom procese v podmienkach ošetrovateľskej praxe. Pozitívne 

hodnotím bohaté mimoškolské aktivity nielen členov katedry, ale aj študentov, ktorí sa 

pravidelne podieľajú na organizácii a realizácii týchto aktivít. Informácie o novinkách a 

udalostiach majú študenti a pedagógovia možnosť získať na našej webovej stránke katedry, 

ktorá je pravidelne aktualizovaná.                      V nasledujúcom roku sa členovia katedry 

budú naďalej snažiť zvyšovať odbornú úroveň a kvalitu výučby na základe požiadaviek 

prichádzajúcej novej akreditácie. Zároveň sa budú venovať intenzívnemu vedeckému bádaniu 

vlastnými silami a prostriedkami a tiež prostredníctvom spolupráce so zahraničnými a 

domácimi vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami. Predkladaná výročná správa a všetky 

aktivity v nej uvedené sú dôkazom zodpovednej, dlhoročnej a precíznej práce všetkých členov 

Katedry ošetrovateľstva, za čo im patrí moja srdečná vďaka.  

         

        doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

        vedúca Katedry ošetrovateľstva 
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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

poskytuje jednoodborové štúdium v študijnom odbore Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni 

štúdia v dennej a externej forme. Študijný odbor Ošetrovateľstvo je zameraný na rôzne 

odvetvia ošetrovateľskej starostlivosti a tvorí predpoklady na dosiahnutie vzdelania a získania 

odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sestra. 

 

1.1 Poslanie Katedry ošetrovateľstva 

Katedra Ošetrovateľstva rovnako  ako  v  predchádzajúcich  rokoch  aj  v  roku  2018  

pokračovala  v  mnohých  úspešných  aktivitách.  Dosiahla  pozoruhodné  výsledky  na  poli 

vzdelávania,  vedecko-výskumnej  práce  ako  aj  v  rozvojovej  pomoci. Katedra  intenzívne 

spolupracuje   s významnými  domácimi  univerzitami  a  odbornými  inštitúciami.  Naším  

spoločným  cieľom  je  aktívne  sa  podieľať  na  vedecko – výskumnej  činnosti  fakulty  a vo 

výchovno – vzdelávacom  procese  realizovať  najmodernejšie  prístupy  pre  študijný  odbor 

Ošetrovateľstvo. 

Členovia Katedry ošetrovateľstva sa podieľajú nie len na výučbe študentov 

Ošetrovateľstva, ale i na výučbe študentov iných odborov na FZaSP TU aj iných výučbových 

zariadeniach v Slovenskej republike a v zahraničí. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej 

činnosti sa úspešne zapájajú do akcií podporujúcich zdravotnícke aktivity, najmä z oblasti 

darcovstva krvi, prvej pomoci a dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s migrantmi. 

Katedra ošetrovateľstva svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto 

oblasti: 

- Teória ošetrovateľstva, 

- Ošetrovateľský proces, 

- Komunikácia v ošetrovateľstve,  

- Ošetrovateľstvo v klinických odboroch (chirurgické, interné, geriatrické, psychiatrické, 

ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko – pôrodnícke, 

pediatrické, neurologické a iné), 

- Prvá pomoc, 

- Výchova k zdraviu a prevencia, 

- Výskum v ošetrovateľstve, 

- Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 

- Edukácia v ošetrovateľstve, 
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- Klinická prax. 

Vyučovací proces pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, 

účasti na výskume a odbornej klinickej praxi v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, 

domovoch sociálnych služieb, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pod. 

Štúdium je ukončené obhajobou bakalárskej práce a vykonaním štátnych záverečných skúšok 

pozostávajúcich z teoretickej a praktickej časti. 

Vedecká činnosť sa odohráva v multidisciplinárnych zoskupeniach vedcov doma 

i v zahraničí. Publikačná činnosť je smerovaná na domáce i zahraničné odborné časopisy 

a vedecké konferencie. 

 

1.2 Členovia Katedry ošetrovateľstva v roku 2018 

 

Vedúca katedry: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

Profesori:  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

Docenti a odborní asistenti: 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

doc. MUDr. Andriana Kršáková, PhD.  

doc. MUDr. Andriana Kršáková, PhD.  

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

Mgr. Eva Tomíková, MPH 

MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

MUDr. Marián Streško, PhD. 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.  

MUDr. Igor Duda, PhD.  
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MUDr. Ondrej Lachký, PhD.  

doc. MUDr. Pavel Černák, PhD. – externý člen 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. – externý člen 

 

Sekretariát katedry: Mgr. Jana Ondrejková 

 

1.3 Profesionálne zameranie členov katedry 

Činnosť KOŠ zabezpečoval v roku 2018 kolektív interných a externých zamestnancov.  

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako vedúca Katedry 

ošetrovateľstva na FZaSP Trnavskej univerzity. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem 

histórii ošetrovateľstva, komunikácii v ošetrovateľstve, právu a legislatíve v ošetrovateľstve a 

témam z pohľadu chirurgického ošetrovateľstva. V publikačnej aktivite sa venujem 

problematike ošetrovania chronických rán, mentorstvu v klinickej praxi, ako aj vedeniu 

záverečných prác študentov ošetrovateľstva. Som zostavovateľkou a spoluautorkou 

niekoľkých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov 

ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Som posudzovateľom vedeckých 

projektov ako aj recenzent rôznych vedeckých i odborných publikácií. Zároveň som členkou 

Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, členkou Akademického senátu FZaSP 

Trnavskej univerzity v Trnave. Som členkou redakčnej rady v indexovaných vedeckých 

časopisoch Kontakt (ČR) a Zdravotnícke listy (SR). 

 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2006. 

Zameriavam sa na ošetrovateľské techniky, etiku a edukáciu v ošetrovateľstve, 

ošetrovateľstvo v gynekológii, pôrodníctve a vnútornom lekárstve, 

komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. Východiskom môjho pracovného 

zamerania je 27 - ročná skúsenosť                   z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných 

asistentiek. V pedagogickom procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. Som 

spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc.  

 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a liečbe 

ochorení GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti, a výskumným projektom 

zameraným na miniinvazivitu v chirurgii a personalizovanú medicínu v onkológii, resp. 
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onkochirurgii. V oblasti pedagogickej uplatňujem svoje poznatky pri aplikácii v predmete 

Anatómia a Chirurgia.  

 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a 

liečbe ochorení GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (Morbus Crohn, Ulcerózna 

kolitída). Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým miniinvazívnou 

laparostkopickou metódou, ďalej sa venujem miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného 

hiátu, tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej 

uplatňujem svoje  poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.  

 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 

2014 ako odborný asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné 

záležitosti a rigorózne konania  a aj, ako prvá prodekanka na FZaSP TU v Trnave. 

Východiskom pre moje pracovné zameranie je 20 ročná klinická prax na internej a 

hematologickej ambulancii. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venujem 

internému ošetrovateľstvu, edukácii, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému 

ošetrovateľstvu a ošetrovateľským postupom. V rámci klinických cvičení pôsobím na internej 

klinike. Vo výskumných prácach sa zameriavam na oblasť interného, geriatrického 

ošetrovateľstva, manažmentu ošetrovania rán a telemedicíne. 

 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.: garant bakalárskeho stupňa odboru 

Ošetrovateľstvo.  Jej odborným zameraním je teória v ošetrovateľstve, oblasť prvej pomoci 

a ORL ošetrovateľstvo. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore Intenzívna starostlivosť 

v chirurgii a certifikovanú pracovnú činnosť v odbore Audiometria. Pôsobí aj ako sestra na 

ORL ambulancii, je krajskou odborníčkou v odbore Ošetrovateľstvo pre TTSK. Je členkou 

pracovnej skupiny pre tvorbu Štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov 

pre odbor Ošetrovateľstvo pri Ministerstve zdravotníctva SR. Pôsobí ako podpredsedníčka 

Akademického senátu FZaSP TU v Trnave. V roku 2018 je bola udelená Cena Palkoviča za 

vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave. 

 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.: Orientujem sa na problematiku pacientov 

s neurologickými ochoreniami, ako sú pacienti s miešnou léziou, sklerózou multiplex, 

Alzheimerova demencia  a pacientov v bdelej kóme. Mám ukončené špecializačné štúdium na 
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SZU v Bratislave v odbore Komunitné ošetrovateľstvo. Som spoluautorkou viacerých 

vysokoškolských učebníc.  

 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: Člen Katedry ošetrovateľstva, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vzdelávanie: Výskum 

v ošetrovateľstve, Seminár k záverečnej práci. Profesijná orientácia: výskum vplyvu 

aktívneho sociálneho učenia v odbore Ošetrovateľstvo na zvládanie a mechanizmy zvládania 

záťaže. Cena dekana FZaSP TU za prínos a rozvoj odboru. 

 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.: prodekanka pre spoluprácu s Fakultnou 

nemocnicou Trnava, poverená vedením Infekčnej kliniky FN Trnava. Venujem sa 

diagnostike, liečbe a prevencii infekčných ochorení ako aj výučbe predmetov s danou 

problematikou. Zaujímam sa o problematiku antibiotickej liečby, ochorenia Lymskej 

boreliózy i nozokomiálnych nákaz. 

 

PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako zástupca vedúcej katedry.  

V rámci pedagogickej činnosti sa venujem, transkultúrnemu, onkologickému, chirurgickému, 

paliatívnemu ošetrovateľstvu a ošetrovateľským technikám. Aktívne spolupracujem 

s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť FN a s mentormi, ktorí pôsobia pri výchovno 

– vzdelávacom procese v klinickej praxi. Som aktívnou členkou sekcie sestier pracujúcich 

v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA.  Som členkou Vedeckej rady 

FZaSP, Etickej a Edičnej komisie FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Som 

spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc.  

 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2015 

ako odborný asistent. Východiskom pre moje profesionálne zameranie je prax sestry 

v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Ako sestra pracujem na KAIM, preto sa vo svojej 

publikačnej činnosti venujem predovšetkým problematike ošetrovateľstva v anestéziológii 

a intenzívnej starostlivosti. V rámci pedagogickej činnosti sa venujem ošetrovateľským 

technikám, ošetrovateľstvu v intenzívnej starostlivosti, chirurgickému ošetrovateľstvu, prvej 

pomoci a resuscitácii. V klinickej praxi pôsobím na pracoviskách chirurgických odborov. 

Som spoluautorom vedeckej monografie „Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve“. 

Pôsobím ako inštruktor kurzov prvej pomoci organizovaných SČK,  spolupracujem na 
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organizovaní súťaže „ Mladý záchranár“  a mobilných odberov krvi pod záštitou SČK. Ako 

dobrovoľník sa zúčastňujem na „ Dni záchrany života“. 

 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 2015 ako 

odborný asistent. Východiskom pre moje odborné zameranie je 16 ročná klinická a 9 ročná 

pedagogická prax. Mám ukončené špecializačné štúdium – ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na SZU v Bratislave. Zameranie záverečných prác bolo orientované na oblasť 

komunitného ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti sa venujem: ošetrovateľstvu  

v komunite, v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti a ADOS,  v interných odboroch, 

ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu, prvej pomoci a klinickej praxi. 

V pedagogickom procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. Som spoluautorkou 

vysokoškolskej učebnice Ošetrovateľstvo v teórii a praxi, Vybrané témy z ošetrovateľskej 

problematiky I. a vedeckej monografie Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský 

problém. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľam na tvorbe výučbových 

materiálov. Pracovala som na žiadosti projektu KEGA ,,Kontinuita teórie a praxe vo 

vyučovaní predmetu Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS“ – 

nefinancovaný/neriešený. 

 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD.: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobím ako odborný 

asistent od roku 2015. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem ošetrovateľským technikám, 

ošetrovateľskému procesu, komunikácii v ošetrovateľstve, gerontologickému ošetrovateľstvu 

a klinickej praxi. Mojim odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej 

starostlivosti o seniorov. Východiskom môjho pracovného zamerania sú absolvované 

špecializačné štúdiá Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykovej univerzite v Brne, 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite a trvajúca odborná prax na oddelení dlhodobo 

chorých. Som spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii 

I., II.,  Prevencia v ošetrovateľstve, Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej problematiky 

a vedeckej monografie Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov.  

 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.: V súčasnej dobe sa venujem problematike 

kardiovaskulárnych ochorení s dôrazom na ich komplexnú diagnostiku a liečbu, zároveň sú 

mojou záujmovou oblasťou aj všetky oblasti primárnej a sekundárnej prevencie 

kardiovaskulárnych ochorení. Tieto témy sú obsahom publikovaných skrípt (interná 

propedeutika,  rehabilitácia pacientov s KV ochoreniami), kapitol v učebniciach a v odborných 
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časopisoch ako aj obsahom početných prednášok. Druhou oblasťou môjho záujmu je 

ultrazvuková diagnostika v celej svojej šírke. Jej problematika je obsahom dvoch monografii     

(z toho jedna na CD), viacerých publikácií doma aj v zahraničí a mnohých prednášok na 

Slovensku aj na kongresoch v zahraničí. V pedagogickej činnosti uplatňujem svoje vedecké 

a praxou získané poznatky v predmetoch súvisiacich s vnútorným lekárstvom, propedeutikou 

všeobecne a s diagnostikou pomocou zobrazovacích metód, predovšetkým ultrasonografie. 

Okrem toho mám 10 ročné skúsenosti s riadiacou prácou vo vysokom školstve. 

 

MUDr. Ondrej Lachký, PhD.: Prednosta Gynekologicko – pôrodníckej kliniky (od 

1.9.2016 – poverený výkonom funkcie). V pedagogickej činnosti sa snažím získané poznatky 

aplikovať v predmete Gynekológia a Pôrodníctvo na Bc.stupni Ošetrovateľstva.  

 

Mgr. Eva Tomíková, MPH : Na Katedre ošetrovateľstva pôsobím ako odborný 

asistent od roku 2018. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem ošetrovateľským technikám, 

psychiatrickému a pediatrickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. Moja publikačná 

a výskumná činnosť je zameraná predovšetkým na problematiku syndrómu frailty u seniorov. 

Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky.  
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2 VZDELÁVACÍ PROCES 

 

2.1 Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

 

Charakteristika študijného programu 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 

77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry, ako aj požiadavkám Nariadenia 

vlády 296/2010. Celkový rozsah štúdia je minimálne 4600 hodín. Bakalársky študijný 

program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje ako 3 – ročné v dennej forme štúdia a 4- ročné 

v externej forme štúdia.  

 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob ich výberu: Bc. denná/externá forma 

Podmienkou prijatia na denné i externé štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené 

maturitnou skúškou. Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v dennej forme prebieha 

výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy. Uchádzač musí byť 

zdravotne spôsobilý. Vzhľadom k tomu, že obsahovo je študijný program zhodný pre obe 

formy štúdia (a teda aj počet hodín praxe), podmienky pre prijatie do externej formy štúdia sú 

rovnaké, ako podmienky pre prijatie do dennej formy štúdia. 

Sestra – bakalár samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -preventívnu, 

podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou 

ošetrovateľského procesu. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných 

výskumov. Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje ako 3 – ročné 

v dennej forme štúdia a 4 - ročné externé.  

 

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho štúdia získava odbornú spôsobilosť pre poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie 

ošetrovateľských potrieb jednotlivca, rodiny a komunity. Poskytuje potrebné informácie 

k podpore a udržiavaniu zdravia, ošetrovateľskú starostlivosť zdravým, chorým, 

handicapovaným a zomierajúcim. Absolvent získava kompetenciu pre samostatné 

rozhodovanie, riadenie v oblasti ošetrovateľstva a v primárnej, sekundárnej a terciárnej 

prevencii v súlade s platnou legislatívou. Absolvent nesie zodpovednosť za ošetrovateľskú 

prax vykonávanú metódou ošetrovateľského procesu. Uplatní sa pri samostatnom vykonávaní 
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ošetrovateľskej praxe  v multidisciplinárnom tíme. Vykonáva edukáciu jednotlivcov, rodín 

a komunít v zdraví a v chorobe. Podieľa sa na výučbe študentov a výskume v ošetrovateľstve.  

Zručnosti – absolvent ovláda prakticky postupy pri diagnostických, liečebných 

a ošetrovateľských výkonoch. Psychomotorické, kognitívne zručnosti a afektívne schopnosti 

sú zamerané na využívanie nových technológií v ošetrovateľskej praxi. Poskytuje odbornú 

ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného 

stavu. V prístupe k jednotlivcovi, rodinám a komunite využíva komunikačné zručnosti 

a dodržiava etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry.  

Vedomosti – absolvent má poznatky z ošetrovateľskej teórie, ošetrovateľských techník, 

z klinických medicínskych disciplín a zo základov sociálnych a behaviorálnych vied. Má 

poznatky z koncepcií výchovy k zdraviu a strategických dokumentov podpory zdravia. 

Identifikuje a špecifikuje determinanty, ktoré ovplyvňujú zdravie, osobu, prostredie 

a ošetrovateľskú prax.  

Kompetencie – absolvent identifikuje a zabezpečuje plnenie potrieb ošetrovateľskej 

starostlivosti jednotlivcovi, rodinám a komunite poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú 

starostlivosť v ústavnej zdravotnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Zabezpečuje dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu. Edukuje a ochraňuje práva 

jednotlivca, rodiny a komunity v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. 

Vykonáva odborné výkony na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom podľa platnej 

legislatívy.  

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia 

 Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania sestry. Uplatní sa ako sestra pri vykonávaní ošetrovateľskej praxe 

v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach (v ústavnej a v ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti), sociálnych zariadeniach, v agentúrach domácej a komunitnej starostlivosti. 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 

77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Celkový rozsah štúdia je 4644 

kontaktných a nekontaktných hodín, z toho: teoretická časť vzdelávania 2230 hodín, klinická 

prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2414 hodín. Absolventi štúdia 

získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania sestry. Program štúdia je rozdelený na 

povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety. V týždni je maximálne 39 kontaktných 

hodín (priama výučba), t. j. prednášky, cvičenia, semináre, odborná prax, exkurzie. Odborná 
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prax zahŕňa: klinické cvičenia v rámci ošetrovateľských predmetov, ktoré sú zaradené 

v priebehu semestra v rozsahu určenom študijným programom, súvislú klinickú prax a 

prázdninovú klinickú prax. Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným 

vedením skúsených sestier (mentoriek)  s vysokoškolským vzdelaním v spolupráci 

s odbornými asistentmi, docentmi a profesormi FZaSP TU v Trnave. Percentuálne vyjadrenie 

pomeru teoretickej výučby a klinickej praxe v študijnom programe. Teoretická časť 

vzdelávania = 2302 hod. Praktická časť výučby 2332 hod. Pri utváraní študijných programov 

sa vychádza z kritérií EÚ kladených na regulované povolanie sestra, z nariadenia vlády SR o 

odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a platnej legislatívy Ministerstva školstva 

SR. Štúdium si vyžaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch a klinickej 

odbornej praxi. Štúdium v bakalárskom študijnom programe je založené na kreditovom 

systéme. Jednotky učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na povinné predmety, 

povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety. 

 

Tabuľka 1: Prehľad zapísaných študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo  

v akademickom roku 2018 – 2019 

 

Forma Denná  Externá  

Ročníky 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 

Ošetrovateľstvo  72 63 51 45 15 21 * 
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3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých 

pracovníkov. Pracovníkmi katedry sú lekári (docenti a profesori) pôsobiaci na klinikách 

Fakultnej nemocnice Trnava a Ústrednej vojenskej nemocnice Praha a sestry, ktoré taktiež 

okrem pedagogického pôsobenia pracujú na čiastočný úväzok v niektorom zo zdravotníckych 

zariadení, prípadne disponujú dlhoročnou ošetrovateľskou praxou. Členovia katedry sa 

aktívne zúčastňujú na realizácii vedecko-výskumných úloh v rámci grantov KEGA, APVV, 

lekári sú členmi tímov realizujúcich klinické štúdie. Aktívnu vedeckú činnosť členovia 

katedry dokumentujú prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných časopisoch ako 

aj prezentáciách výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách. 

 

3.1 Publikačná a prednášková činnosť 

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2018 - KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Bariatrie : chirurgická léčba obezity a cukrovky / Mojmír Kasalický, Martin Haluzík. - 1. 

vyd. - Praha : Maxdorf, 2018. - 134 s. - ISBN 978-80-7345-593-4. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti [elektronický 

zdroj] / Oľga Kabátová, Silvia Puteková, Andrea Botíková ; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jana 

Otrubová]. - 1. vydanie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - 149 

s. - ISBN 978-80-568-0108-6. 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Moderní bariatrická a metabolická léčba / Karin Doležalová, Martin Fried, Mojmír 

Kasalický, Dita Pichlerová. In: Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. - Mlečice : Axonite CZ, 

2018. - ISBN 978-80-88046-15-8. - S. 87-116 [print]. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Toward a Consensus on Centralization in Surgery / René Vonlanthen, Peter Lodge, Jeffrey 

S. Barkun, Olivier Farges, Xavier Rogiers, Kjetil Soreide, Henrik Kehlet, John V. Reynolds, 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183297&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Samuel A. Käser, Peter Naredi, Inne Borel-Rinkes, Sebastiano Biondo, Hugo Pinto-Marques, 

Michael Gnant, Philippe Nafteux, Miroslav Ryska, Wolf O. Bechstein, Guillaume Martel, 

Justin B. Dimick, Marek Krawczyk, Attila Oláh, Antonio D. Pinna, Irinel Popescu, Pauli A. 

Puolakkainen, Georgius C. Sotiropoulos, Erkki J. Tukiainen, Henrik Petrowsky, Pierre-Alain 

Clavien. In: Annals of Surgery. - ISSN 0003-4932. - Vol. 268, Issue 5 (2018), s. 712-724. 

Current Content Connect. 

 

Relationship of C-reactive protein reduction to cardiovascular event reduction following 

treatment with canakinumab : a secondary analysis from the CANTOS randomised 

controlled trial / Paul M. Ridker, Jean G. MacFadyen, Brendan M. Everett, Peter Libby, Tom 

Thuren, ... Jozef Beňačka et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 391, Issue 10118 (2018), 

s. 319-328. CCC. 

 

Gastric duplication cyst communicating to accessory pancreatic lobe : A case report and 

review of the literature / Michael Rousek, David Kachlík, Andrej Nikov, Jiřina Pintová, 

Miroslav Ryska. In: World Journal of Clinical Cases. - ISSN 2307-8960. - Vol. 6, Issue 16 

(2018), s. 1182-1188 [online]. Current Content Connect. 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Je laparoskopická kolorektální chirurgie bezpečná i u starších pacientů? = Is 

laparoscopic colorectal surgery safe also in elderly patients? / M. Kasalický, L. Martínek, I. 

Penka. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 21-26. 

SCOPUS 

 

Pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer in ederly patients - a single-centre 

experience = Pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu u seniorů - zkušenosti 

jednoho centra / A. Nikov, P. Záruba, F. Bělina, M. Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 

0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 34-38. SCOPUS 

 

Postoperative monitoring of colorectal anastomosis - experimental study = Pooperační 

monitorace kolorektální anastomózy - experimentální studie / J. Kalvach, O. Ryska, J. Pažin, 

J. Hadač, S. Juhas, J. Juhasová, J. Martínek, M. Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-

9351. - Roč. 97, č. 5 (2018), s. 202-207. SCOPUS 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183026&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182968&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v 

experimentu na velkém laboratorním zvířeti = Laparoscopic versus open left 

pancreatectomy : surgical stress response comparison in the porcine model / R. Pohnán, M. 

Ryska, J. Kalvach, L. Hána, T. Henlín, J. Pejchal. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - 

Roč. 97, č. 5 (2018), s. 234-238. SCOPUS 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského 

vzdelávania na Slovensku. 2. časť : Problémy ošetrovateľskej školy v Bratislave počas 

prvého desaťročia jej existencie vo svetle česko-slovenských ošetrovateľských konferencií / 

Ľubica Ilievová, Erika Juríková. In: Historicko-pedagogické fórum. - ISSN 1338-693X. - Roč. 7, 

č. 1-2 (2018), s. 9-18 [online]. 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Karcinom pankreatu z pohledu pacienta = Pancreatic cancer from the patients ́s point of 

view / Miroslav Ryska. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 5 

(2018), s. 385-390 [print]. SCOPUS 

 

Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu = Therapy of colorectal carcinoma 

liver metastases / J. Pudil, S. Batko, K. Menclová, M. Rousek, M. Ryska. 

In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 5 (2018), s. 385-390 

[print]. SCOPUS 

 

Identifikácia rizikových faktorov pádov u geriatrických pacientov v sledovanom období 

v rokoch 2010-2014 = Fall-risk identification of geriatric patients in 2010-2014 / Alena 

Uríčková, Daniela Schildová, Ľubica Ilievová. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 20, č. 3 

(2018), s. 241-248. SCOPUS 

 

Validating the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale 

(CLES + T scale) in Slovakia [print] / E. Gurková ... [et al.]. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. 

- Roč. 20, č. 1 (2018), s. 3-10 [print]. SCOPUS.  

 

Populární sleeve gastrectomy - tubulizace žaludku v chirurgické léčbě těžké obezity a 

cukrovky 2. typu z pohledu metody = Sleeve gastrectomy - a popular bariatric method to 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=107204&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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treat severe obesity and type 2 diabetes / M. Kasalický, E. Koblihová, J. Pažin. 

In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 2 (2018), s. 158-163 

[print]. SCOPUS.  

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Problematika ošetrovateľského vzdelávania v kontexte ošetrovateľských konferencií 

prvej Československej republiky / Ľubica Ilievová, Erika Juríková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 198-200 [CD-ROM]. 

 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v poresuscitačnom období / Gabriela Doktorová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 118-122 [CD-ROM]. 

 

Deficit sebestačnosti u seniorov s demenciou / Jana Martinková. In: Cesta k modernímu 

ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-

9. - S. 97-101 [CD-ROM]. 

 

Riziko syndrómu vyhorenia u sestier pracujúcich na geriatrickom oddelení / Alena 

Dziacka, Nikola Popovičová. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní 

nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 24-29 [CD-ROM]. 

 

Frailty syndróm ako ošetrovateľský problém / Eva Tomíková, Andrea Botíková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 93-96 [CD-ROM]. 

 

Status sestier v spoločnosti / Alena Uríčková, Andrea Lajdová. In: Cesta k modernímu 

ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-

9. - S. 30-32 [CD-ROM]. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Vekovodiskriminačné prejavy v ošetrovateľskej praxi / Oľga Kabátová. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 36-37. 

 

Riešenia detskej podvýživy v Keni / Adriana Ondrušová, Adriana Kršáková. 

In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. - Warszawa : Wyższa Szkoła 

Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018. - ISBN 83-89884-07-0. - S. 204-216. 

Iné súvisiace práce: Riešenia detskej podvýživy v Keni, 2018. TUAD 

 

Posúdenie kvality života - Fraility pacient / Eva Tomíková. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 74-75. 

 

Pacient so sklerózou multiplex - posúdeniekognitívnych funkcií / Silvia Puteková, 

Romana Cuninková. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách 

anestéziológie a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek, 2018. - ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 56. 

 

Zvládanie agresivity pacienta v ošetrovateľskej praxi / Andrea Lajdová. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 38-40. 

 

Špecifiká komunikácie sestry s geriatrickým pacientom / Alena Dziacka, Karolína 

Tremlová. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie 

a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. 

- ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 26-27. 

 

Nežiadúce udalosti a bezpečnosť pacienta v intenzívnej starostlivosti / Gabriela 

Doktorová. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách 

anestéziológie a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek, 2018. - ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 24-25. 

 

Záujem laickej verejnosti o ADOS v Trenčianskom regióne = The demand for home 

nursing care in Trencin region / Alena Dziacka, Andrea Botíková, Eva Tomíková. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182083&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182668&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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In: Ošetrovateľstvo a zdravie XI.. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne - Fakulta zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-8075-799-1. - CD ROM, S. 21-26..  

 

Quo vadis sestra? / Andrea Botíková. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na 

pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, 2018. - ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 10-11. 

 

Multidisciplinární tým při rozhodnutí o optimální léčbě nemocného s duktálním 

adenokarcinomem pankreatu / Miroslav Ryska. In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - 

Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 

978-80-568-0151-2. - online; S. 96-98. 

 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

Návštevy príbuzných v nemocnici v 30. rokoch 20. storočia / Jana Boroňová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 196-197 [CD-ROM]. 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Současné nejčastěji používané bariatricko-metabolické operace / Mojmír Kasalický, Eva 

Koblihová, Jaroslav Pažin. In: 13. Šonkův den. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018. - 

ISBN 978-80-906917-2-8. - S. 8. 

 

Laparoskopické operace u nespecifických zánětů střevních, ano či ne? / Mojmír 

Kasalický, Eva Koblihová, Jaroslav Pažin. In: Ostravské chirurgické dny. - Ústí nad Labem : 

BOS.org, 2018. - ISBN 978-80-87562-83-3. - S. 17-18. 

 

Využitie komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľstve = Using a 

comprehensive geriatric assessment in nursing / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 

In: Profesionalita v ošetřovatelství III/2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 

- ISBN 978-80-244-5345-3. - online; S. 30-31. 

 

Karcinom pankreatu z pohledu pacienta / M. Ryska. In: Gastroenterologie a hepatologie. - 

ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. S2 (2018), s. 2S16 [print]. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179049&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179343&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183299&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183300&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182527&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Imidž a rola sestry v minulosti a dnes / Andrea Botíková. In: Cesta poznávaní a vzdělávání 

v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující 

zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-

80-261-0799-6. - S. 78. 

 

Pohybová aktivita u seniorov / Silvia Puteková, Oľga Kabátová. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region 

plzeňský "Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 

Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 70-71. 

 

Prevencia syndrómu imobility u seniorov / Alena Dziacka. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region 

plzeňský "Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 

Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 79-80. 

 

Kvalita života pacientov so syndrómom diabetickej nohy = Quality of patients´ life with 

diabetic foot syndrome / Andrea Botíková, Ivana Vričanová. 

In: Profesionalita v ošetřovatelství III/2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 

- ISBN 978-80-244-5345-3. - online; S. 21-22. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Keď cestovateľská anamnéza zvedie z cesty / A. Zelenák, M. Soľavová, A. Kršáková. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 34-35. 

 

Keď sa lekár veľmi snaží / A. Kršáková, M. Soľavová, M. Bolfová, S. Vešperová. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 27-28. 

 

Porucha príjmu potravy ako determinant malnutrície u seniorov s poruchou 

kognitívnych funkcií / Gabriela Doktorová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 27. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182527&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183024&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183024&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Operace u nespecifických zánětů střevních, ano či ne? / Mojmír Kasalický, Eva 

Koblihová, Jaroslav Pažin. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 48-49. 

 

Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 46-47. 

 

Faktory ovplyvňujúce výživu pacientov s hypertenziou / Andrea Lajdová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 58-59. 

 

Narušený spánok u seniorov / Jana Martinková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 73-74. 

 

Diagnostika Erythema exudativum multiforme na Infekčnej klinike / Adriana Kršáková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 56-57. 

 

Čo motivuje študentov ošetrovateľstva k štúdiu? / Alena Uríčková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 111-112. 

 

Stredoslovenské chirurgické dniSADI-S, možný druhý krok po sleeve gastrectomy / 

Mojmír Kasalický, Eva Koblihová, Jaroslav Pažin. 

In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1339-8202. - Roč. 15, č. S1 (2018), s. 32-33 [print]. 

 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou v domácom prostredí / 

Alena Dziacka, Katarína Čelková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 28-29. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=139654&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Náročná diferenciálna diagnostika častého ochorenia / A. Kršáková, M. Soľavová, K. 

Kutná, A. Strehárová. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 26. 

 

Náhodné stretnutie na infekčnej klinike / P. Babjaková, M. Soľavová, A. Kršáková. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 16. 

 

Dekubity ako ošetrovateľský problém / Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Silvia Puteková, 

Jana Martinková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 21-22. 

 

Rola mentora vo vzdelávaní budúcich sestier / Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Alena 

Dziacka. 

In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 

2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 17-18. 

 

Životný štýl seniorov - súčasť sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení / 

Jana Martinková. 

In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 

2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 22-23..  

 

Posúdenie kvality života pacientov so syndrómom diabetickej nohy / Andrea Botíková, 

Alena Dziacka, Eva Tomíková, Ivana Vričanová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 19-20. 

 

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po kardiopulmonálnej resuscitácii / 

Gabriela Doktorová. 

In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 

2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 38-39. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183024&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183024&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Fraility syndróm ako ošetrovateľský problém / Eva Tomíková. 

In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 

2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 43. 

 

Pomer počtu ošetrovateliek k chorým v minulosti / Jana Boroňová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 17-18. 

 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 

Imidž a rola sestry v minulosti a dnes / Andrea Botíková. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region 

plzeňský "Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 

Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 83. 

 

Prevencia syndrómu imobility u seniorov / Alena Dziacka. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region 

plzeňský "Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 

Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 84. 

 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Karcinom pankreatu - od současné praxe ke klinickému doporučenému postupu = 

Pancreatic carcinoma - from current practice to the clinical guidelines / Miroslav Ryska. 

In: Onkologická revue. - ISSN 2464-7195. - Roč. 5, č. 6 (2018), s. 44-47. 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu / Gabriela Doktorová. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 11-12 (2018), s. 36-38 [print]. 

 

Paliatívna a hospicová starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou demenciou / Jana 

Martinková. In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 11-12 (2018), s. 31-34 [print]. 

 

Špecifiká komunikácie s pacientmi rôznych kultúr / Oľga Kabátová, Silvia Puteková, 

Andrea Botíková. In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 7-8 (2018), s. 28-30..  

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=175150&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Vplyv rôznorodosti kultúr migrantov na ošetrovateľskú starostlivosť / Jana Martinková. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 7-8 (2018), s. 31-34. 

 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Laparoskopická pravostranná hemikolektomie : extraperitoneální, nebo intraperitoneální 

anastomóza? / Mojmír Kasalický. In: Koloproktologie. - Praha : Mladá fronta, 2018. - ISBN 

978-80-204-4625-1. - S. 128-133 [print]. 

 

Robotická abdominální chirurgie - vývoj a očekávaný přínos / Miroslav Ryska. 

In: Sborník odborných článků. - Benešov : Nemocnice Rudolfa a Stefanie, 2018. - ISBN 978-

80-270-3678-3. - S. 50-59 [print]. 

 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Complications after laparoscopic sleeve gasatrectomy : 10 years' experience / Mojmír 

Kasalický, Eva Koblihová, Jaroslav Pažin. In: IFSO 2018. - Dubaj : MCI Middle East, 2018. - 

S. 20 (P020). 

 

Na chloramfenikol sme nezabudli / A. Kršáková, M. Soľavová, A. Strehárová. 

In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha : Česká společnost 

infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 62..  

 

Analýza outbreaku vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici 

Trnava / L. Micháliková et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - 

Praha : Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 68..  

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky...) 

Nové trendy v ošetrovateľstve V. [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou / Andrea Botíková, Jana Martinková, Silvia Puteková 

(eds.). - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 

práce, 2018. - online; 119 s. - ISBN 978-80-568-0151-2. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183298&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183025&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183345&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179052&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179052&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 

z predchádzajúcich kategórií 

Doporučené postupy v medicíně / Miroslav Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-

9351. - Roč. 97, č. 9 (2018), s. 407. 

 

Multidisciplinární týmy : jak dál? / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 4 (2018), s. 147-148. 

 

Ohlédnutí za letošním kongresem sekce mladých chirurgů / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 8 (2018), s. 359. 

 

Rozhledy v chirurgii na prahu 98. ročníku - tři novinky / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 46. 

 

Biele srdce pre Alenu Uríčkovú a Máriu Musilovú / Jana Boroňová, Ľubica Ilievová. 

In: Universitas Tyrnaviensis. - ISSN 1338-9025. - Roč. 7, č. 3 (2018), s. 5. 

 

Sympozium 3. Střešovické videokazuistiky z laparoskopie / Mojmír Kasalický. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 47. 

 

Vzácny dokument k dejinám ošetrovateľského vzdelávania / Ľubica Ilievová, Erika 

Juríková. In: Novinky z radnice. - ISSN 1339-8989. - Roč. 29, č. 5 (2018), s. 16-18. 

 

3.2 Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠ v roku 2018 

 

Projekty podané/riešené na Katedre ošetrovateľstva – 4/0 

002TTU-4/2019 Multimediálna učebnica ošetrovateľských intervencií pre študentov 

nelekárskych a lekárskych študijných odborov – nefinancový/neriešený 

003TTU-4/2019 Optimalizácia praktickej výučby v klinickom prostredí v študijnom odbore 

Ošetrovateľstvo – nefinancovaný/neriešený 

010TTU - 4/2019 Výučba predmetu Prvá pomoc pre nelekárske zdravotnícke odbory – 

nefinancovaný/neriešený 

 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=47364&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46801&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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004TTU-4/2019 Kontinuita teórie a praxe vo vyučovaní predmetu Ošetrovateľstvo v 

primárnej starostlivosti a ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) – 

nefinancovaný/neriešený 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska – financované 

Projekt: „Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v 

ošetrovateľskom vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom 

výskume“. Medzinárodný vedecký projekt (financuje Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, 

Praha), 2016 – 2019 

 

Projekt VEGA „Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie 

milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia“, 2018-

2020 

 

3.3 Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2018 

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v 

ošetrovateľstve V. s tematickým zameraním – ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, 

veda a výskum v ošetrovateľstve, minulosť a súčasnosť sesterskej profesie či klinické 

prostredie vo vzdelávaní sestier, ktorá sa konala 7. novembra 2018 v aule Pazmaneum, 

FZaSP, Univerzitné nám. 1, Trnavská univerzita, Trnava v rámci Týždňa vedy a techniky na 

Slovensku. Členovia KOŠ sa aktívne podieľali na organizácii ako aj aktívnej účasti na 

vedeckej konferencii. 
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4 DOMÁCA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

 

4.1 Spolupracujúce domáce univerzity a inštitúcie 

- Fakultná nemocnica Trnava 

- Ministerstvo zdravotníctva SR 

- Ministerstvo školstva SR 

- Lekárska fakulta UK v Bratislave 

- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava 

- Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

- Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 

- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

4.2 Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 

- Univerzita T. Bati Zlín, ČR 

- UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe, ČR 

- FN Motol v Prahe, ČR 

- ÚVN Praha, ČR 

- Slezská univerzita v Opave, ČR 

- Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR 

- CatherineMcAuleySchool of Nursing and Midwifery,  

o BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland 

- UK Department of Nursing, Faculty of HumanSciences, University Sofia, Bulgaria 

- Akademia Polonijna w Częstochowie, Poľsko  
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5 ČLENSTVÁ  V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

 

Vedecká rada FZSP TU 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

 

Akademický senát FZSP TU 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – podpredsedníčka  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD. 

PhDr. Gabriela Doktorová, PhD.  

 

Národná komisia pri SKSaPA 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť – Sekcia onkologických sestier 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mamológii 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier 
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doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

 

Členstvo v redakčných radách: 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

- Člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR 

- Člen RR – Zdravotnícke listy – TnU A. Dubčeka v Trenčíne, SR 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

- členka Redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna 

práca 

 

Členstvo v edičnej rade 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

- vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM 
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6 INÉ AKTIVITY 

 

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V. 

 

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej 

univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.  

Piaty ročník tohto vedeckého podujatia sa venoval zaujímavým a aktuálnym témam z oblasti 

ošetrovateľstva ako sú ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, veda a výskum 

v ošetrovateľstve, minulosť a súčasnosť sesterskej profesie či klinické prostredie vo 

vzdelávaní sestier. Pozvanie na konferenciu prijali významní domáci a zahraniční hostia. 

Úvodné slová patrili ministerskej sestre PhDr. Darine Dányiovej a prezidentke Slovenskej 

komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivete Lazorovej, dipl. p.a. Doc. PhDr. Sylva 

Bártlová, PhD. hovorila o rozdieloch v zdravotnej gramotnosti u vybraných skupín 

obyvateľstva, Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD. s kolektívom autorov prezentovali tému „Muži 

v profesi všeobecné sestry“.  Popoludní prebehol v Aule Pazmáneum blok prednášok 

„Predstav svoju nemocnicu“, ktorého sa zúčastnili predstavitelia niekoľkých slovenských 

nemocníc a zdravotníckych zariadení, ale i zástupcovia Kuratorium Wiener 

Pensionistenwohnhäuser z Viedne. Konferencia sa tešila vysokej účasti zo strany 

akademických zamestnancov, sestier, iných zdravotníckych pracovníkov i študentov. 

Sprostredkovala nové zaujímavé trendy v ošetrovateľstve, podnietila bohatú odbornú diskusiu 

a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu.  
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Foto 1: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.  

 

Foto 2: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.  
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Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva 

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri 

príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú 

ocenené sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere 

výnimočné, ktoré si svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami 

zaslúžia našu úctu a vďaku. Jednou z nich bola aj PhDr. Alena Uríčková, PhD. – členka 

Katedry ošetrovateľstva, ktorej bola udelená cena v kategórii sestra – pedagóg na 

republikovej úrovni. Slávnostné odovzdávanie ocenení Biele srdce na republikovej úrovni sa 

konalo dňa 18. 05. 2018 v Senci. 

 

 

Foto 3: Biele srdce 2018  

 

Ocenenie pre doc. PhDr. Janu Boroňovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva 

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov  10. apríla 2018 v aule Pazmaneum na  Slávnostnej 

akadémii  rektor univerzity Marek Šmíd odovzdal doc. PhDr. Jane Boroňovej, PhD. Cenu 

Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti.   
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Florence roka 2018 

 

Študenti Ošetrovateľstva: Nikola Krajčíková, Marianna Hlavínková, Aneta Hodorová 

a Vlado Zátopek  v Spišskej Novej Vsi reprezentovali našu Alma Mater v súťaži Sestra roka 

2018. Do TOP 20 sa dostali z celkového počtu 182 prihlásených študentov z celého 

Slovenska. 

 

 

Foto 4: Florence roka 

 

DETI - DEŤOM 

V priestoroch ošetrovateľských techník v PKaLD sme dňa 11. 12. 2018 privítali oddiel 

skautov - ,,Vydier“ vo veku od 6 do 8 rokov pod vedením Ľ. Šarkozyho a P. Dobríka, ktorí sú 

súčasťou Skautského zboru – Federácie skautov Európy Jána Pavla II v Trnave a doc. PhDr. 

Mgr. Patrície Dobríkovej, PhD. et PhD. Študentky 3. ročníka Orijana Krajčík, Barbora 

Jevičová, Zlatica Olexová a Veronika Hricová, pod vedením PhDr. Aleny Dziackej, PhD. im 

demonštrovali poskytovanie prvej pomoci na modelových situáciách. Podujatie pre malých 

poslucháčov bolo poučné a za záchranu človeka boli odmenení keramickým ,,srdiečkom“.     

Mladí skauti priniesli kamarátom na detské oddelenie svoje obľúbené hračky.   
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Foto 5: Deti – deťom 

 

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb 

Dňa 15.11.2018 sa študenti prvého a druhé ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce, Katedry ošetrovateľstva Trnavskej univerzity spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnili 

exkurzie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Na úvod nás privítala 

námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť pani  PhDr. Oľga 

Sekaninová, ktorá nám poskytla všeobecné informácie o Národnom ústave srdcových 

a cievnych chorôb. Oddelením zlyhávania a transplantácie srdca  nás sprevádzala vedúca 

sestra PhDr. Gabriela Šuttová. V rámci exkurzii prebiehal v Národnom ústave srdcových 

a cievnych chorôb 3.ročník workshopu o problematike preležanín s názvom Stop dekubitom, 

kde bol bohatý edukačný program. Vidieť sme mohli praktické ukážky lepenia špeciálnych 

náplastí, polohovanie pacientov, výživové doplnky, ochrannú kozmetiku ai. V rámci exkurzie 

sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o problematike prevencie a liečby 

dekubitov. 

 

Návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni 

Dňa 5.12. 2018 sa konala návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo 

Viedni. Exkurzie v Kuratoriu sa zúčastnilo 6 študentiek 2.ročníka Fakulty zdravotníctva 
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a sociálnej práce, Katedry ošetrovateľstva, ktoré ju vyhrali na Konferencii Nové trendy 

v ošetrovateľstve V. Študentky navštívili zariadenia Haus Mariahilf a Haus Wieden. 

 

Erasmus+ mobility  

 

Program EU Erasmus+ zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 

a športu. Je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie 

vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Program Erasmus+ zlučuje 

všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane 

programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), 

programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). V rámci 

kľúčovej aktivity realizuje Trnavská univerzita, FZaSP mobility štúdium, stáž, výučbu a 

školenie (štúdium a výučbu na základe uzavretých a platných Erasmus+ biletrálnych 

dohôd). Záujem       o stáže študentov, zamestnanecké mobility aj nábor buddies pre 

prichádzajúcich študentov sa neustále zvyšuje. 

Erazmus+ mobility na Katedre ošetrovateľstva za rok 2018: 

Pedagóg out: 

- Ilievová Ľubica, Univerzita Karlova v Praze, ČR 

Študent out: 

- Bilková Barbora, Slezská univerzita v Opavě, ČR 

- Hudáčková Paula, Univerzita Karlova v Praze, ČR  
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Plánované aktivity: 

- vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve VI., 

- participácia na aktivitách podporujúcich zdravie: Dni zdravia 2019, 

- Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi, 

- zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

v nasledujúcej akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich docentov 

a profesorov na získanie potrebnej odbornej špecializácie, 

- vytvoriť podmienky pre inauguráciu najmenej jedného profesora/docenta v priebehu tohto 

akreditačného obdobia, 

- aktívne zapájať sestry – mentorky do pedagogického procesu a zefektívniť hodnotenie 

študentov v podmienkach klinickej praxe, 

- zveľaďovať priestorové a materiálne vybavenie odborných učební pre študentov 

Ošetrovateľstva, 

- zefektívnenie VVČ produktivity členov katedry, 

- publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch s impact faktorom, 

- zvýšiť počet citácií v zahraničných databázach, 

- realizovať zahraničné a domáce projekty a granty, 

- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta, 

- motivovať pracovníkov s výnimočnými výsledkami v publikačnej činnosti 

prostredníctvom verejného uznania (napr. návrhom na medaile alebo iné ocenenia), 

odmenami, 

- pripraviť spoluprácu s inými slovenskými aj zahraničnými vysokými školami, posilniť 

spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti výskumu a 

analýzy dostupných dát, 

- zvýšiť počet docentov a profesorov na katedre - dlhodobá vízia, 

- zvýšiť počet  učiteľských a študentských mobilít Erazmus, 

- znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou 

kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE. 


