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1 ORGANIZÁCIA KATEDRY OŠETROVATEĽSTVA V ROKU 2019 

 

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

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

Tajomník: PhDr. Iveta Vidi, PhD. 
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2 PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY 

 

Profesori:   

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.  

 

Docenti: 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

 

Odborní asistenti: 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.  

Gabriela Doktorová, PhD.  

MUDr. Igor Duda, PhD.   

PhDr. Alena Dziacka, PhD.   

MUDr. Róbert Hlávek, PhD.  

PhDr. Oľga Kabátová, PhD.  

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

MUDr. Erich Mikurčík, PhD.  

MUDr. Daria Rábarová, PhD.  

Mgr. Eva Tomíková, MPH  

PhDr. Iveta Vidi, PhD. – od 23.9.2019 

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

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

 

Sekretariát katedry:  

Mgr. Jana Ondrejková  
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Charakteristiky interných a externých zamestnancov v roku 2019  

 

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

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

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

témam z pohľadu chirurgického ošetrovateľstva. V publikačnej aktivite sa venuje 

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

záverečných prác študentov ošetrovateľstva. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých 

vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov 

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

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

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

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

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

  

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

súčasnosti pôsobí ako zástupca vedúcej katedry.  Zameriava sa na ošetrovateľské techniky, 

etiku a edukáciu v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v gynekológii, pôrodníctve a vnútornom 

lekárstve, komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. Východiskom jej 

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

asistentiek. V pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Je 

spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc.   

  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: V súčasnej dobe sa venuje 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. 

onkochirurgii. V oblasti pedagogickej uplatňuje svoje poznatky pri aplikácii v predmete 

Anatómia a Chirurgia.   

  

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: V súčasnej dobe sa venuje 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 venuje miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného 
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hiátu, tumorov nadobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej 

uplatňuje svoje poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.   

  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2014 ako 

odborný asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre študijné záležitosti a 

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

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

hematologickej ambulancii. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje internému 

ošetrovateľstvu, edukácii, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu a 

ošetrovateľským postupom. V rámci klinických cvičení pôsobí na internej klinike. Vo 

výskumných prácach sa zameriava 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 2019 dostala ocenenie Biele srdce 

v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek. 

  

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

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

Alzheimerova demencia  a pacientov v bdelej kóme. Má ukončené špecializačné štúdium na 

SZU v Bratislave v odbore Komunitné ošetrovateľstvo. Je spoluautorkou viacerých 

vysokoškolských učebníc.   

 

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

odborný asistent. Východiskom pre jej profesionálne zameranie je prax sestry v 

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

publikačnej činnosti venuje predovšetkým problematike ošetrovateľstva v anestéziológii a 
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intenzívnej starostlivosti. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje ošetrovateľským 

technikám, ošetrovateľstvu v intenzívnej starostlivosti, chirurgickému ošetrovateľstvu, prvej 

pomoci a resuscitácii. V klinickej praxi pôsobí na pracoviskách chirurgických odborov. Je 

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

ako inštruktor kurzov prvej pomoci organizovaných SČK, spolupracuje na organizovaní 

súťaže „Mladý záchranár“ a mobilných odberov krvi pod záštitou SČK. Ako dobrovoľník sa 

zúčastňuje na „Dni záchrany života“.  

 

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

asistent. Východiskom pre jej odborné zameranie je 16 ročná klinická a 9 ročná pedagogická 

prax. Má ukončené špecializačné štúdium – ošetrovateľská starostlivosť v komunite na SZU v 

Bratislave. Zameranie záverečných prác bolo orientované na oblasť komunitného 

ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti sa venuje: ošetrovateľstvu  v komunite, v primárnej 

ošetrovateľskej starostlivosti a ADOS,  v interných odboroch, ošetrovateľským technikám, 

ošetrovateľskému procesu, prvej pomoci a klinickej praxi. V pedagogickom procese pôsobí v 

dennej aj externej forme štúdia. Je 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 podieľa na tvorbe výučbových materiálov. Pracovala 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 pôsobí ako odborný asistent od 

roku 2015. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, 

ošetrovateľskému procesu, komunikácii v ošetrovateľstve, gerontologickému ošetrovateľstvu 

a klinickej praxi. Jej odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej 

starostlivosti o seniorov. Východiskom jej 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. Je 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.   
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MUDr. Jozef Beňačka, PhD.: V súčasnej dobe sa venuje problematike kardiovaskulárnych 

ochorení s dôrazom na ich komplexnú diagnostiku a liečbu, zároveň jeho záujmovou oblasťou 

sú 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 časopisoch ako aj obsahom početných 

prednášok. Druhou oblasťou jeho 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 uplatňuje svoje vedecké a praxou získané poznatky v predmetoch 

súvisiacich s vnútorným lekárstvom, propedeutikou všeobecne a s diagnostikou pomocou 

zobrazovacích metód, predovšetkým ultrasonografie. Okrem toho má 10 ročné skúsenosti s 

riadiacou prácou vo vysokom školstve.  

 

Mgr. Eva Tomíková, MPH : Na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od 

roku 2018. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, 

psychiatrickému a pediatrickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. Jej publikačná a výskumná 

činnosť je zameraná predovšetkým na problematiku syndrómu frailty u seniorov. Je 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky.   

 

PhDr. Iveta Vidi, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od 

septembra 2019. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje komunitnému ošetrovateľstvu, 

komunikácii v ošetrovateľstve, ošetrovateľskému procesu, ošetrovateľským technikám, 

ošetrovateľstvu v pediatrii, multikultúrnemu ošetrovateľstvu. Východiskom jej pracovného 

zamerania je 25 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier. Absolvovala  

špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, získala som certifikát 

ako „Laktačný poradca“. V pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. 

Je spoluautorkou monografie Základy multikultúrneho ošetrovateľstva a viacerých 

vysokoškolských učebníc (Pediatrické ošetrovateľstvo, Geriatrické ošetrovateľstvo, Sestra 

a pôrodná asistentka v komunitnej starostlivosti).  Vo výskumných prácach sa zameriava na 

oblasť pediatrického, komunitného ošetrovateľstva. 
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3 AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY KATEDRY A ĎALŠIE 

VÝUČBOVÉ AKTIVITY 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM OŠETROVATEĽSTVO  

Charakteristika študijného programu bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo 

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.   

 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť  

 

UTV 

Starostlivosť o seniorov (dvojročný študijný program) 
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4 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.  

V roku 2019 vyšla na Katedre ošetrovateľstva jedna učebnica vydaná v zahraničných 

vydavateľstvách so zameraním na chirurgiu a chirurgické ošetrovateľstvo (ako elektronický 

zdroj); jedna učebnica vydaná v domácom vydavateľstve so zameraním na základnú 

ošetrovateľskú problematiku a viaceré vedecké práce, týkajúce sa prevažne problematiky 

onkologických ochorení, či brušnej chirurgie. 

  

 

PROJEKTY KATEDRY OŠETROVATEĽSTVA 

  

Projekty Katedry ošetrovateľstva vyhodnotené v roku 2019 

1. Projekt KEGA 002TTU-4/2019 „Multimediálna učebnica ošetrovateľských intervencií 

pre študentov nelekárskych a lekárskych študijných odborov“ – nefinancovaný/neriešený  

2. Projekt KEGA 003TTU-4/2019 „Optimalizácia praktickej výučby v klinickom prostredí 

v študijnom odbore Ošetrovateľstvo“ – nefinancovaný/neriešený  

3. Projekt KEGA 010TTU-4/2019 „Výučba predmetu Prvá pomoc pre nelekárske 

zdravotnícke odbory“ – nefinancovaný/neriešený  

4. Projekt KEGA 004TTU-4/2019 „Kontinuita teórie a praxe vo vyučovaní predmetu 

Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti)“ – nefinancovaný/neriešený  

 

Projekty Katedry ošetrovateľstva podané v roku 2019 

1. Projekt KEGA 003TTU-4/2020 „Inovatívne metódy a formy vo vyučovaní predmetu 

Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS“ 
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2. Projekt KEGA 008TTU-4/2020 „Podpora e-learningového vzdelávania predmetu 

Ošetrovateľský proces“ 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska v roku 2019 

1. Projekt KEGA 040UK-4/2020 „Internetový portál vzdelávania v paliatívnej 

starostlivosti“  

2. Projekt KEGA 004TnUAD-4/2020 „Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom 

odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce“  

 

Projekty riešené pod gesciou inej katedry/pracoviska v priebehu roku 2019  

1. 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  

2. Projekt VEGA: „Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie 

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

2020  
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5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  

  

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie  

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

 Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR  

 Univerzita Palackého Olomouc, ČR  

 Masarykova univerzita, Brno, ČR  

 Západočeská univerzita, Plzeň, ČR  

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

 Akademia Polonijna w Częstochowie, Poľsko   

    

Spolupráca v rámci Slovenskej republiky 

 Fakultná nemocnica Trnava  

 Ministerstvo zdravotníctva SR  

 Ministerstvo školstva SR  

 Lekárska fakulta UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva Martin  

 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  

 

Členstvá v odborných organizáciách 

Medzinárodné aktivity Katedry ošetrovateľstva: 

Členstvá vedeckých radách zahraničných vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Vedecká rada Zdravotne sociální fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach, ČR 

 

Členstvá v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH – Kontakt (Elsevier)  - České Budějovice 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – Zdravotníctvo a sociálna práca (Health and Social Work) 

 

Členstvá v redakčných radách zahraničných odborných časopisov 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Annals of transplantation 
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prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Revista Portuguesa de Chirurgia 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Rozhledy v chirurgii (editor) 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - Rozhledy v chirurgii 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - Miniinvazívná chirurgia a endoskópia 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Zdravotnícke listy 

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.  

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

PhDr. Gabriela Doktorová, PhD. 

Mgr. Eva Tomíková, MPH (registrovaná)  

PhDr. Iveta Vidi, PhD.  

  

Národná komisia pri SKSaPA  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

  

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Trnave doc. PhDr. Andrea 

Botíková, PhD., MPH 

  

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.  

  

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier doc. PhDr. Silvia 

Puteková, PhD.  

  

Členstvo v redakčných radách:  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.,  MPH 

 člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR  

 člen RR – Zdravotnícke listy – TnU A. Dubčeka v Trenčíne, SR  
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doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

 člen 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 ĎALŠIE AKTIVITY KATEDRY 

 

Erasmus+ 

Katedrovým koordinátorom pre Erasmus+ je doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

V roku 2019 bola na podnet členov Katedry ošetrovateľstva nadviazaná a následne podpísaná 

bilaterálna zmluva pre Erasmus+ medzi Trnavskou Univerzitou v Trnave a Uniwersytet 

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu v Poľsku.  

 

 

Vyslaní pedagógovia: 

 doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Univerzita Karlova, Praha, Česká 

republika, stáž 3 dni 

 doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, stáž 3 

dni 

 doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, stáž 5 

dní 

 doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, stáž 3 

dni 

 

Prijatí pedagógovia: 

 Mgr. Bejvančická Petra - Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika, výučba 10 

dní – 16 odučených hodín 

 PhDr. Krocová Jitka - Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika, výučba 10 dní 

– 16 odučených hodín 

 doc. PhDr. Bártlová Sylva, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká 

republika, výučba 5 dní – 8 odučených hodín 

 prof. PhDr. Tóthová Valérie, PhD. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Česká republika, výučba 5 dní – 8 odučených hodín 

 Mgr. Chloubová Ivana, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká 

republika, výučba 5 dní – 8 odučených hodín 

 Mgr. Olišarová Věra, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká 

republika, výučba 5 dní – 8 odučených hodín 
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Vyslaní študenti: 

 Čavajdová Alica - Technological Educational Institute of Crete, Grécko, stáž 3 mesiace 

 

Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2019  

 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v 

ošetrovateľstve VI. pri príležitosti 25. výročia  založenia Fakulty zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity, 6. novembra 2019  

 

Foto 1: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.   

 

Ďalšie aktivity 

 25. marec - Deň počatého dieťaťa, alebo – na každom živote záleží. Organizáciu 

tejto akcie, plagátiky a stužky, zabezpečujú zamestnanci a študenti odboru 

Ošetrovateľstvo, pretože práve sestry majú to jedinečné poslanie – môcť byť pri 

človeku od jeho prenatálneho života po prirodzenú smrť. 

 Ocenenie Biele srdce pre doc. PhDr. Andreu Botíkovú, PhD., MPH a doc. PhDr. 

Janu Boroňovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva v kategórii sestra – pedagóg na 

republikovej úrovni. Všetky ocenené sestry a pôrodné asistentky prijal prezident SR 

pán Andrej Kiska 21. mája 2019 v prezidentskom paláci, ktorý prevzal záštitu nad 

uvedenou akciou. 
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Foto 2: Biele srdce 2019 

  

 Florence roka 2019 - súťaž sa konala 25-27.10.2019  v nemocnici Svet zdravia v 

Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 11 študentiek Trnavskej univerzity v Trnave 

z odboru Ošetrovateľstvo, ktoré postúpili do TOP 20 finalistiek. Na druhom mieste 

tejto súťaže sa umiestnila Natália Talafúsová. V špeciálnej kategórii „Dôvera“ za 

vedomosti v oblasti zdravotného poistenia získala Monika Gdovinová, v teste 

vedomostí z ekonomiky zvíťazila Júlia Kocunová  a  titul – „Sestra s najväčším 

srdcom“ získala Zuzana Forgáčová – všetky sú študentkami odboru Ošetrovateľstvo 

FZaSP TU v Trnave. 
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 Foto 3: Florence roka 2019 

 

 Exkurzia v NOÚ v Bratislave - dňa 7.10.2019 sa študenti 2. a 3. ročníka denného 

štúdia v odbore ošetrovateľstva s doc. PhDr. Putekovou PhD., zúčastnili exkurzie v 

NOÚ v Bratislave.   Vedúce sestry priblížili študentom jednotlivé oddelenia. Študenti 

mali možnosť vidieť vybavenosť oddelení či prácu sestier, kde si všimli ústretovosť a 

ľudskosť sestier. 

 

Foto 4: Účastníci exkurzie   
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 Exkurzia v Prahe - v dňoch 9.-11. decembra 2019 sa študenti 3. ročníka 

ošetrovateľstva zúčastnili odbornej exkurzie v dvoch vybraných zdravotníckych 

zariadeniach v Prahe – Ústrednej vojenskej nemocnici a Fakultnej nemocnici Motol. 

Obe zariadenia patria k najväčším a najmodernejším v strednej Európe. Poskytujú 

základnú, špeciálnu a superšpecializovanú zdravotnú starostlivosť.  

  

Foto 5: Účastníci exkurzie – študenti 3. ročníka dennej formy štúdia  

 

Iné aktivity 

 DOD 

 propagácia odboru a TU na SZŠ Považská Bystrica 

 Kardiotábor 

 Športový deň Trnavskej univerzity 

 Študentská kvapka krvi – mobilný odber (NTS) 

 Medgames v Martine 

 ŠVOČ 

 exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice  

 exkurzia v Hronskom Beňadiku (1. ročník) 

 študentka Mária Makyňová, poskytla rýchlu a adekvátnu prvú pomoc a tak prispela 

k záchrane ľudského života 
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 pedagógovia Katedry začali intenzívne pracovať v prostredí Moodle a e-learning, 

pripravili pilotné elektronické e-learningové testovanie v predmetoch Ošetrovateľské 

techniky, Anatómia, Fyziológia 

 Spracované, podané k akreditácii a zakreditované špecializačné štúdia – 

„Ošetrovateľská starostlivosť v komunite“ a „Anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť“ 

 


