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PREDSLOV
Katedra Ošetrovateľstva rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2015
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. Spomedzi najvýznamnejších vyberieme

dostatočný počet študentov

denného štúdia, ktorí nastúpili do prvého ročníka štúdia, vysoký počet publikácií v odborných
časopisoch, domácich a zahraničných. Naši pedagógovia zabezpečujú výchovno – vzdelávací
proces u študentov na bakalárskom stupni štúdia a zároveň sa zúčastňujú na výučbe v iných
príbuzných študijných odboroch fakulty ako je - laboratórne vyšetrovacie metódy, verejné
zdravotníctvo a sociálna práca. 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 mimoškolské aktivity nielen členov katedry, ale aj študentov, ktorí sa pravidelne
podieľajú na organizácii a realizácii aktivít. Informácie o novinkách a udalostiach majú
študenti a pedagógovia možnosť získať na našej webovej stránke katedry, ktorá je
aktualizovaná. V nasledujúcom roku sa členovia katedry budú naďalej snažiť zvyšovať
odbornú úroveň a kvalitu výučby na základe požiadaviek 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
všetkých srdečne ďakujem.

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
vedúca Katedry ošetrovateľstva
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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE
1.1 Poslanie Katedry ošetrovateľstva
Katedra ošetrovateľstva (KOŠ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity

(FZaSP

TU)

poskytuje

jednoodborové

štúdium

v študijnom

odbore

Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia, ktorý je zameraný na rôzne odvetvia
ošetrovateľstva, ale zároveň komplexne študijný program tvorí predpoklady na dosiahnutie
vzdelania a získania odbornej spôsobilosti na výkon povolania sestra. KOŠ sa podieľa
zároveň aj na výučbe iných odborov na FZaSP TU aj iných výučbových zariadeniach
v Slovenskej republike i v zahraničí.
KOŠ svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti:


Teória ošetrovateľstva,



Komunikácia v ošetrovateľstve,



Ošetrovateľstvo v jednotlivých odboroch ( chirurgické, vnútorné, geriatrické,
psychiatrické, oše. v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko –
pôrodnícke, pediatrické, neurologické a iné)



Prvá pomoc,



Výchova k zdraviu,



Výskum v ošetrovateľstve,



Právo a legislatíva v ošetrovateľstve,



Manažment v ošetrovateľstve



Klinická prax
Výučba pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, účasti na

výskume a odbornej klinickej praxe v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, DSS, ADOS
a pod. Štúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a vykonaním
štátnych záverečných skúšok.
Vedecká činnosť sa odohráva najčastejšie v multidisciplinárnych zoskupeniach vedcov
doma i v zahraničí. Publikačná činnosť je smerovaná na domáce i zahraničné časopisy
a konferencie.
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1.2 Členovia katedry ošetrovateľstva v roku 2015
Vedúca katedry: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Profesori:
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Docenti a odborní asistenti:
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
PhDr. Jana Martinková, PhD.
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
PhDr. Silvia Puteková, PhD.
doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.
doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
MUDr. Ján Kuchta, PhD.
MUDr. Marián Streško, PhD.
PhDr. Oľga Kabátová, PhD.
Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.
Sekretariát katedry: Anna Dovičičová
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1.3 Profesionálne zameranie členov katedry
Činnosť KOŠ zabezpečoval v roku 2015 kolektív interných zamestnancov a doktorandov.
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,

praktickým

cvičeniam

v ošetrovateľstve v komunite, ošetrovateľstvo v zdraví pri práci, psychiatrické a geriatrické
ošetrovateľstvo. V rámci doktorandského štúdia vediem v tomto akademickom roku jednu
študentku. Som zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých učebníc a skrípt určených pre
študentov ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Zároveň som členkou
Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave a členkou redakčnej rady v časopisoch
Kontakt (ČR) a Zdravotnícke listy (SR).
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 vchirurgii apersonalizovanú medicínu v onkológii, resp.
onkochirurgii. Voblasti pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii
v predmete

Metodológia

a epistemológia

a

Chirurgické

ošetrovateľstvo

hlavne

v doktorandskom štúdiu.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a
liečbe

ochorení

GIT,

liečbe

zápalového

črevného

ochorenia

(MorbusCrohn,

Ulceróznakolitída). Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým
miniinvazívnoulaparostkopickou metódou, ďalej pak sa venujem miniinvazívnej chirurgii v
oblasti bráničného hiátu, tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti
pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgické
ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.: Pôsobím ako garant študijného odboru
Ošetrovateľstvo pre I. stupeň vysokoškolského štúdia a ako spolugarant pre doktorandské
štúdium.

Mojím

odborným

zameraním

je

intenzívna

ošetrovateľská

starostlivosť,

komunikácia v ošetrovateľstve, manažment ľudských zdrojov a manažment v ošetrovateľstve.
Som členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, podpredsedníčkou
Akademického senátu FZaSP, členkou Edičnej rady vydavateľstva Katolíckej univerzity
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VERBUM, členkou SKSAPA a pôsobím ako krajský odborník pre Ošetrovateľstvo v
Trnavskom samosprávnom kraji. V roku 2014 mi bola dekanom fakulty udelená Pamätná
medaila pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako zástupca vedúcej katedry.
Ako sestra som pracovala v pracovnej skupine MZ SR pri pripomienkovaní zákona NR č.
577/2004Z.z., ktorý bol prijatý NR SR a novelizovaný zákonom č. 661/2007 Z.z.V rámci
pedagogickej

činnostisa

venujem,

paliatívnemu

ošetrovateľstvu

transkultúrnemu,

a ošetrovateľským

onkologickému,

technikám.

Aktívne

chirurgickému,
spolupracujem

s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť FN a s mentormi, ktorí pôsobia privýchovno
– vzdelávacom procese v klinickej praxi. Som aktívnou členkou sekcie sestier pracujúcich
v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA. V súčasnosti som členkou
riešiteľského tímu Operačný program vzdelávanie: „Podpora zlepšenia kvality na Trnavskej
univerzite v Trnave“ – projekt GO. Som členkou Vedeckej rady FZaSP, Etickej a Edičnej
komisie FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Som spoluautorkou vysokoškolskej
učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky.
V roku 2014 som vydala monografiu, ktorá sa zameriava na vedomosti a postoje žien
o rakovine krčka maternice.
MUDr. Jozef Benačka, 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
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 ajna 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.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 2006
ako odborný asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné
záležitosti na FZaSP TU v Trnave. Východiskom môjho pracovného zamerania je 26 - ročná
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skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Zameranie všetkých

mojich záverečných prác bolo orientované na oblasť pôrodnej asistencie. V pedagogickom
procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. Z profesionálneho hľadiska sa orientujem
na problematiku ošetrovateľstva v komunite, v interných odboroch, etike a edukácii
v ošetrovateľstve. Som spoluautorkou vysokoškolských učebníc Manuál pre mentorky
v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie, Ošetrovateľské techniky, hlavnou
autorkou učebnice Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Pracovala som na
projekte EU- Rozvoj virtuálnej univerzity, tvorba a inovácia študijných programov s využitím
moderných foriem vzdelávania. V súčasnosti som členkou riešiteľského kolektívu projektu
ASFEU: Inovatívne formy vzdelávania: geriatrické ošetrovateľstvo. Spolu s kolektívom
katedry ošetrovateľstva sa podieľam na tvorbe výučbových materiálov a zlepšovaní kvality
výučby. Od roku 2011 som členkou Vedeckej rady FZaSP.
PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2014 ako
odborný asistent. Východiskom pre moje pracovné zameranie je 19 ročná klinická prax na
internej a hematologickej ambulancii. Danej problematike sa venujem vo všetkých mojich
záverečných prácach i publikáciách. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem: internému
ošetrovateľstvu, edukácii v ošetrovateľstve, výchove ku zdraviu a ošetrovateľským technikám
a klinickým cvičeniam. V rámci klinických cvičení pôsobím na internom oddelení.
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
SZU v Bratislave v odbore Komunitné ošetrovateľstvo. Som spoluautorkou vysokoškolskej
učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: Člen Katedry ošetrovateľstva, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Prorektorka pre vzdelávanie
a starostlivosť

o študentov,

Trnavská

univerzita

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.
PhDr. Andrea Bratová, PhD.: Profesionálne zameranie v odbore anestéziológia
a intenzívna starostlivosť, prvá pomoc. Členka hlavného výboru v Slovenskej resuscitačnej
9

rady. Členka hlavného výboru v SKSaPA, pre Sekciu sestier pracujúcich v anestéziológii
a intenzívnej starostlivosti. Členka: redakčnej rady časopisu SKSaPA ošetrovateľstvo a
pôrodná asistencia. Granty: TU Granty z prostriedkov EÚ: člen riešiteľského kolektívu na
Trnavskej univerzite v Trnave na projekte Geriatrické ošetrovateľstvo.
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.: Lekár pracujúci v oblasti ženského zdravia
na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. Ako člen Katedry
ošetrovateľstva vyučuje v študijnom programe ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie
metódy. Školí záverečné práce a vedie doktorandov. Ako docent misijnej a charitatívnej
sociálnej práce pôsobí v medzinárodnom prostredí rozvojových projektoch. Organizačne
a odborne viedol komunitné zdravotné stredisko v St. Raphael, Mihango, Keňa, Centre de
SanteHandforHelpJacmel, Haiti a SlovakAid pôrodnicu v Gordhime, Južný Sudán.
zemetrasení na Haiti viedol

Po

záchranný zdravotnícky tím v poľnej nemocnici v ruinách

QuisqueyaUniversity, PettionVille, Port au Prince, Haiti. V dizertačnej práci sa venoval
dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti a liečby HIV v treťom svete a na Slovensku.
Publikuje v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce so zameraním na marginalizované a
ohrozené skupiny.Je členom Tropic teamu.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.: Člen: Katedry Ošetrovateľstva FZaSP TU
v Trnave, pedagóg pre OŠE, VZ , LVM a SP, člen Vedeckej rady TU v Trnave, Vedeckej
rady FZaSP TU v Trnave, Akademického senátu TU v Trnave, predseda aj člen štátnicových
komisii Bc. a Mgr., člen doktorandských

komisií, členstvo vo vedeckých výboroch,

recenzent. Čestné členstvo v Českej chirurgickej spoločnosti JEP, člen výboru Slovenskej
chirurgickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti slovenskej cievnej
chirurgie, Slovenskej angiologickej spoločnosti, Českej angiologickej spoločnosti, Českej
flebologickej spoločnosti, Medzinárodnej gastroenterologickej spoločnosti,

člen výboru

Slovenskej lekárskej spoločnosti v Trnave, člen redakčnej rady časopisu Slovenská chirurgia,
Krajský odborník pre chirurgiu.
doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.: Prednosta Gynekologicko – pôrodníckej
kliniky. V pedagogickej činnosti sa snažím získané poznatky aplikovať v predmete
Gynekológia a Pôrodníctvo na Bc.stupni Ošetrovateľstva.
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Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.: Na katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2015
ako odborný asistent. Východiskom pre moje pracovné zameranie je 25 ročná klinická prax.
Venujem sa ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti.
Danou problematikou sa zaoberám vo všetkých mojich záverečných prácach i publikáciách.
V rámci prednáškovej činnosti sa venujem: ošetrovateľským technikám, klinickým cvičeniam
a prvej pomoci a resuscitácii. V rámci klinických cvičení pôsobím v odboroch chirurgického
ošetrovateľstva. V roku 2015 som absolvovala kurz inštruktora prvej pomoci.
Som predsedom MS SČK v Križovanoch nad Dudváhom, organizujem mobilné odbery krvi,
zapájam sa ako dobrovoľník do rôznych aktivít realizovaných SČK.
PhDr. Alena Dziacka, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 2015 ako
odborný asistent. Východiskom pre moje odborné zameranie je 16 ročná klinická a 6 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 interných odboroch, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu
a klinickej praxi. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Ošetrovateľstvo v teórii
a praxi. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľam na tvorbe výučbových
materiálov.
PhDr. Oľga Kabátová, PhD.: Na katedre ošetrovateľstva pôsobím ako odborný
asistent od septembra 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, ktorej sa venujem v mojich záverečných prácach i
v publikačnej činnosti. Východiskom môjho pracovného zamerania je absolvované
špecializačné štúdium Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykovej univerzita v Brne
a odborná prax na infekčnej klinike a oddelení dlhodobo chorých. Som spoluautorkou
vysokoškolských učebníc Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I., II.
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2 VZDELÁVACÍ PROCES
2.1 Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia
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. V externej forme odborná
ošetrovateľská prax prebieha počas celého štúdia v počte 136 hodín za každý semester na
klinických pracoviskách.
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 prax zahŕňa: klinické cvičenia v rámci
ošetrovateľských predmetov, ktoré sú zaradené v priebehu semestra v rozsahu určenom
študijným programom, súvislú klinickú prax, ktorá je zaradená 2 týždne na konci 1. a 3.
semestra, 4 týždne na konci 2. a 4. semestra a 12 týždňov v priebehu 6. semestra, prázdninovú
klinickú prax, ktorá je zaradená 4 týždne po 1. a 2. ročníku. – 280 hod. Všetky formy
klinickej

praxe

sú

zabezpečované

pod

odborným

vedením

sestier

(mentoriek)

s vysokoškolským vzdelaním v spolupráci s odbornými asistentmi, docentmi a profesormi
FZaSP TU v Trnave. Denná forma štúdia - supervízia k ošetrovateľskej praxi - zahŕňa
kontrolované samoštúdium, konzultácie, vypracovávanie seminárnych prác, kazuistík,
prípadových štúdií a riešenie problémových úloh. Percentuálne vyjadrenie pomeru teoretickej
výučby a klinickej praxe v študijnom programe. Teoretická časť vzdelávania = 2302 hod.
Praktická časť výučby

= 2332 hod.

Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje už iba v dennej
forme štúdia. 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.
Denná forma štúdia si vyžaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch
a klinickej odbornej praxi. Aktívne sa zúčastňuje konzultácií organizovaných fakultou.
Externá forma štúdia podľa platných Smerníc EÚ je ukončená. Dobiehajú iba začaté ročníky.
Externá forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na prednáškach a

konzultáciách

organizovaných fakultou dva razy za semester, spravidla v trvaní jedného týždňa. Externú
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formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a realizácia odbornej praxe na
klinických pracoviskách. Štúdium v bakalárskom študijnom programe je založené na
kreditovom systéme. Jednotky učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na:
a) povinné predmety,
b) povinne voliteľné predmety,
c) voliteľné predmety.
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3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
3.1 Publikačná a prednášková činnosť
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2015 - KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA,
ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA,
CAB, EAI, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 14
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (9)
BCI

Skriptá a učebné texty (1)

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky...) (4)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD,
CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v
databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN)
Počet záznamov: 4
ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS (4)
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Skupina D - (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC,
BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF)
Počet záznamov: 83
ADE

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)

ADF

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7)

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (1)

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16)

AFF

Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií (5)

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3)

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (27)

BDE

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (6)

BDF

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (9)

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)

Skupina N - Nezaradené
Počet záznamov: 12
BEE

Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (11)

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (1)

Počet záznamov spolu: 114

Menný zoznam publikácií:
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
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AAB001 Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová ;
[rec. Gabriela Vörösová, Andrea Bratová, Miron Šramka]. - 1. vyd. - Trnava : Typi
Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) http://ukftp.truni.sk/epc/12871.pdf. - ISBN 978-80-8082-910-0
[Spoluautori: Boroňová, Jana ; Doktorová, Gabriela ; Ilievová, Ľubica ; Jakobejová, Jana ;
Ryska, Miroslav ; Žitný, Peter]
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 9
ACB001 Ekonomika v zdravotníctve / Daniela Naništová, Ľubica Ilievová; [rec. Lucia
Horská, Peter Szabó]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 130 s. (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12919.pdf. - ISBN 978-80-8082911-7
ACB002 Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty / Alexandra
Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová; [rec. Jozef Firment, Milan Onderčanin,
Jolana Těšinová, Miroslav Danaj]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
- 218 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/12078.pdf. - ISBN 978-80-8082-843-1
ACB003 Komunikácia v geriatrickom ošetrovateľstve / Andrea Botíková, Jana Boroňová;
[rec. Mária Kopáčiková, Andrea Lajdová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2015. - 127 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-914-8
ACB004 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov / Andrea Lajdová; [rec.
Gabriela Vörösová, Andrea Botíková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12917.pdf. - ISBN
978-80-8082-915-5
ACB005 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I / Jana Martinková, Oľga Kabátová; [rec.
Andrea Lajdová, Silvia Puteková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
- 114 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12925.pdf. - ISBN 97880-8082-917-9
ACB006 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II / Oľga Kabátová, Silvia Puteková; [rec.
Jana Martinková, Melanie Beťková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12924.pdf. - ISBN
978-80-8082-918-6
ACB007 Paliatívna starostlivosť / Alena Uríčková, Eva Baďuríková; [rec. Oľga Sadovská,
Ľubica Ilievová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 134 s. (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12915.pdf. - ISBN 978-80-808216

919-3
ACB008 Vybrané kapitoly starostlivosti v seniorskom veku I. / Andrea Bratová; [rec. Ľubica
Ilievová, Dana Zrubcová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 92 s. (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12922.pdf. - ISBN 978-80-8082923-0
ACB009 Vybrané kapitoly starostlivosti v seniorskom veku II. / Andrea Bratová; [rec.
Andrea Lajdová, Dana Zrubcová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 101 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12923.pdf. - ISBN 97880-8082-924-7
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 6
ADE001 Ireverzibilní elektroporatizace v léčbě lokálně pokročilého karcinomu pankreatu =
Irreversible electroporation in the treatment of locally advanced pancreatic cancer / Pavel
Záruba et al..
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 504-509.
[Spoluautori: Hoskovec, David ; Lacman, J. ; Hořejš, J. ; Krška, Zdeněk ; Ryska, Miroslav]
ADE002 Karcinom pankreatu - setrvalá beznaděj? / Miroslav Ryska.
In: Pancreatic Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. - ISSN 2236-4025. Roč. 1, č. 1 (2014), s. 4-8.
ADE003 Posúdenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u žien po menopauze
/ Monika Labudová, Andrea Botíková, Silvia Puteková.
In: Cor et Vasa. - ISSN 0010-8650. - Roč. 57, č. 2 (2015), s. 279-280.
ADE004 Raritní situace při ošetřování polytraumatizovaných pacientů - kazuisticka sdělení
= Rare situations in treatment of polytraumatised patients - case reports / A. Nikov et al..
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 535-539.
[Spoluautori: Pažin, J. ; Hadač, J. ; Bělina, F. ; Ryska, Miroslav]
ADE005 The effectiveness of drama therapy on preparation for diagnostic and therapeutic
procedures in a child suffering from cancer / Ľubica Ilievová, Peter Žitný, Zuzana
Karabová.
In: Journal of Health Sciences. - ISSN 2232-7576. - Vol. 5, No 2 (2015), s. 53-58.
ADE006 Urgentni chirurgicke reseni volvulu zaludku pri "upside-down stomach syndrome
= Urgent surgical treatment of gastric volvulus related to upside-down stomach syndrome /
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L. Hána et al..
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 531-534.
[Spoluautori: Kasalický, Mojmír ; Koblihová, Eva ; Suchánek, Š. ; Horažďovský, P. ; Ryska,
Miroslav]
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 7
ADF001 Emočná a sociálna oblasť kvality života ľudí s poruchami sluchu = Emotional
and social area of quality of a life of people with hearing impairment / Jana Boroňová, Eva
Švihoríková.
In: Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, č. 2
(2015), s. 38-50.
ADF002 Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch / Miroslav Danaj, Tibor
Molčan, Igor Duda, Jaroslav Pavč.
In: Slovenská chirurgia = Slovak surgery. - ISSN 1336-5975. - Roč. 12, č. 1 (2015), s. 28-30.
[Spoluautori: Molčan, Tibor ; Duda, Igor ; Pavč, Jaroslav]
ADF003 Kazuistika - ošetrovanie enteroatmosférickej fistuly s využitím fistuladaptéra a
podtlakovej terapie / Monika Střádalová, Andrea Botíková, Miroslav Ryska.
In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1337-6896. - Roč. 8, Suplement S3e (2015), s.
9-12.
ADF004 Možnosti hodnotenia kvality života pacientov s karcinómom pankreasu sestrou /
Martina Bobáková, Andrea Botíková, Lucie Kubátová, Miroslav Ryska.
In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 36-39.
[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Kubátová, Lucie ; Ryska, Miroslav]
ADF005 Preventívne stratégie využívané pri posudzovaní rizikových faktorov
kardiovaskulárnych ochorení u žien po menopauze / Monika Labudová, Silvia Puteková.
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 2 (2015), s. 41-43.
ADF006 Využitie perorálnej cholangioskopie (SpyGlassTM DS) zlepšuje diagnostickú a
terapeutickú výťažnosť endoskopickej retrográdnej cholangiografie / Rastislav Husťak,
Igor Keher, Miroslav Danaj, Radovan Škuta, Jan Martínek.
In: Slovenská chirurgia = Slovak surgery. - ISSN 1336-5975. - Roč. 12, č. 4 (2015), s. 141143.
[Spoluautori: Keher, Igor ; Danaj, Miroslav ; Škuta, Radovan ; Martínek, Jan]
ADF007 Záujem študentov ošetrovateľstva o prácu so seniormi / Oľga Kabátová.
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 6 (2015), s. 53-55.
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Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4
ADM001 Modelovanie procesu interného auditu v zdravotníckom zariadení = Process
modeling of internal audit in healthcare center / Vladimír Bolek et al..
In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. Roč. 17, č. 3 (2015), s. 175-184 [e154-e162].
[Spoluautori: Filanová, Jana ; Ondrášová, Iveta ; Martinková, Jana]
ADM002 Preoperative staging in patients with pancreatic cancer = Předoperační staging u
nemocného s karcinomem pankreatu / Miroslav Ryska.
In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 69, č. 6 (2015), s. 525-529.
SCOPUS
ADM003 Role víceoborové indikační komise v léčbě pokročilého kolorektálnního
karcinomu [Role of multidisciplinary team in the treatment of the advanced colorectal
cancer] / Miroslav Ryska.
In: Interní medicína pro praxi. - ISSN 1212-7299. - Roč. 16, č. 6 (2014), s. 247-249.
SCOPUS
ADM004 Rozdiel v úrovni ageistických postojov u sestier a študentov ošetrovateľstva =
Difference in the level of ageist attitudes of nurses and nursing students / Oľga Kabátová a
kol..
In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. Roč. 17, č. 3 (2015), s. 158-162 [e138–e141].
[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Uríčková, Alena ; Slaný, Jaroslav]
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 1
AEC001 Vzťah medzi záujmom laickej verejnosti o ADOS a vybranými determinantami /
Alena Dziacka, Andrea Botíková.
In: Diagnostika v domácí zdravotní péči [elektronický zdroj] : recenzovaný vědecký sborník. 1. vyd. - Hradec Králové: Pracoviště ošetřovatelské péče, 2015. - ISBN 978-80-906319-0-8. S. 24-30.
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2
AFC001 Bezpečná verifikácia polohy nazogastrickej sondy / Eva Balogová, Jarmila
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Bramušková, Jana Boroňová.
In: Nové trendy ve zdravotnické praxi : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Zlín: Ústav
zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, 2015. - ISBN 97880-7454-525-2. - S. 121-126.
AFC002 Vznik a prevencia pádov u seniorov / Andrea Botíková, Anna Heššová, Silvia
Puteková.
In: Profesionalita v ošetřovatelství II [online] : sborník příspěvků konference. - 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. - ISBN 978-80-244-4863-3. - online; S.
21-29.
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 16
AFD001 Činnosť a vzdelávanie operačných sestier na Slovensku od konca 19. storočia /
Ľubica Ilievová.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 161-166.
AFD002 Hodnotenie kvality života u pacientov s kolorektálnym karcinómom / Martina
Bobáková, Miroslav Ryska.
In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej konferencie. - 1. vyd. - Ružomberok: VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-5610180-3. - CD-ROM; S. 865-872.
AFD003 Hodnotenie výsledkov prediktívneho skórovacieho systému Apache II u
geriatrických pacientov v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana Boroňová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 5158.
AFD004 Kvalita života v súvislosti s depresiou a rozvojom osobnosti seniorov v
inštitucionálnom zariadení / Jana Jakobejová, Ľubica Ilievová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 2739.
AFD005 Možnosti prevencie infekcií u seniorov / Adriana Kršáková.
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In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 5964.
AFD006 Nozokomiálne pneumónie a ich prevencia / Andrea Bratová, Dagmar Bodáková.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 51-55.
AFD007 O ochrane života v gynekologickej praxi / Marian Bartkovjak.
In: Ochrana života XV. : pocta Albertovi Schweitzerovi : zborník konferencie. - [1. vyd.]. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN
978-80-8082-812-7. - S. 63-65.
AFD008 Oddelenie centrálnej sterilizácie ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti /
Bošnáková, Lajdová.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 38-50.
AFD009 Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany v domácom prostredí / Alena
Dziacka, Andrea Botíková.
In: Starostlivosť o onkologického pacienta z pohľadu ADOS. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-55-0. - S. 5-10.
AFD010 Prejavy elderspeaku v ošetrovateľskej praxi / Oľga Kabátová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 7682.
AFD011 Prezentácia publikácie Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínskoprávne aspekty / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 310-315.
AFD012 Respiračná rehabilitácia z pohľadu sestry na oddelení anestéziológie a intenzívnej
medicíny detského kardiocentra / Milan Laurinc, Jana Boroňová.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
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pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 199-204.
AFD013 Riziká pádov u geriatrických pacientov / Andrea Botíková et al..
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 6875.
[Spoluautori: Dziacka, Alena ; Martinková, Jana ; Ofčarovičová, Viera]
AFD014 Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v kontexte
medzinárodnej spolupráce / Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, Andrea Bratová.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 91-96.
AFD015 Starostlivosť o pacientov vyživovaných enterálnou sondou v intenzívnej
starostlivosti / Andrea Botíková, Jana Mikulášová.
In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 34-37.
AFD016 Vychádzajúci horizont / Andrea Bratová et al..
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 6567.
[Spoluautori: Letanovský, Peter ; Vago, Jozef ; Szalmová, Oľga ; Vagová, Jana]
Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
Počet záznamov: 5
AFF001 Faktory ovplyvňujúce vedomosti pacienta o výžive pri antikoagulačnej liečbe /
Silvia Puteková.
In: IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2014. - ISBN 978-80-89542-41-3. - CD-ROM; S. 18.
AFF002 Prejavy agresívneho správania u hospitalizovaných pacientov / Jana Martinková.
In: IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2014. - ISBN 978-80-89542-41-3. - CD-ROM; S. 30.
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AFF003 Starostlivosť o pacienta s HIV / Kristína Grendová, Adriana Kršáková, Adriana
Ondrušová.
In: IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2014. - ISBN 978-80-89542-41-3. - CD-ROM; S. 20.
AFF004 Starostlivosť o pacienta s maláriou / Adriana Kršáková, Adriana Ondrušová, Iveta
Matišáková.
In: IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2014. - ISBN 978-80-89542-41-3. - CD-ROM; S. 12.
AFF005 Vplyv preventívnych prehliadok na vznik náhlej cievnej príhody (nCMP) / Andrea
Botíková, Jana Hirnerová.
In: IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2014. - ISBN 978-80-89542-41-3. - S. 28.
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 3
AFG001 Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou /
Puteková Silvia, Lajdová Andrea.
In: Věda a výzkum v ošetřovatelství : mezinárodní sympozium 26. září 2014 : sborník
vědeckých abstrakt. - 1. - Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotníckých oborů, 2014. - ISBN 978-80-7013-570-9. - CD-ROM; S. 86-87.
AFG002 Kompetencie sestier špecialistiek v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v
krajinách vyšehradskej štvorky / Milan Laurinc, Jana Boroňová.
In: Sympozium intenzivní péče : sborník abstrakt. - 1. vyd. - Ostrava: Fakultní nemocnice
Ostrava, 2015. - ISBN 978-80-906002-4-9. - S. 3-5.
AFG003 Problémové prejavy správania u pacientov s alzheimerovou demenciou / Jana
Martinková, Andrea Botíková.
In: Věda a výzkum v ošetřovatelství : mezinárodní sympozium 26. září 2014 : sborník
vědeckých abstrakt. - 1. - Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotníckých oborů, 2014. - ISBN 978-80-7013-570-9. - CD-ROM; S. 61-62.
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 27
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AFH001 Ageizmus v ošetrovateľstve / Oľga Kabátová, Andrea Botíková.
In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : zborník abstraktov. - 1. vyd. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S.
82.
AFH002 Aspekty medzinárodnej spolupráce v sekcii sestier pracujúcich v anestéziológii a
intenzívnej starostlivosti / Milan Laurinc, Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 52-53.
AFH003 Bariérové ošetrovanie chronických rán u pacientov s podtlakovou terapiou /
Monika Střádalová, Andrea Botíková, Miroslav Ryska.
In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : zborník abstraktov. - 1. vyd. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S.
86.
AFH004 Elderspeak - nevhodný štýl komunikácie využívaný v ošetrovateľskej praxi / Jana
Boroňová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 29-30.
AFH005 Etické aspekty v starostlivosti o starých ľudí / Andrea Lajdová.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 19.
AFH006 Fyzikálne posúdenie pacienta vo vyššom veku / Jana Martinková.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 21.
AFH007 Geriatrický pacient v perioperačnom období, špecifiká anestézie / Gabriela
Doktorová, Jana Boroňová.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 10.
AFH008 Hemochromatóza - viete o nej? / Silvia Puteková.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
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2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 24.
AFH009 Kontaminovaná potravina ako rizikový faktor infekcie u seniorov / Silvia
Puteková, Jana Martinková, Jana Boroňová.
In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : zborník abstraktov. - 1. vyd. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S.
84.
AFH010 Kvalita života v ošetrovateľskej starostlivosti / Martina Bobáková, Miroslav Ryska.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 5.
AFH011 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u seniora s vredovou chorobou
predkolenia v domácom prostredí / Andrea Botíková, Alena Dziacka.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 31-33.
AFH012 Model starostlivosti o seniorov / Oľga Kabátová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 38.
AFH013 Možnosti podtlakovej liečby s využitím fistuladaptéru pri enteroatmosferických
fistulách : kazuistika / Monika Střádalová, Andrea Botíková.
In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. A12.
AFH014 Novodobý horizont / Andrea Bratová et al..
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 7-8.
[Spoluautori: Letanovský, Peter ; Vago, Jozef ; Szalmová, Oľga ; Vagová, Jana]
AFH015 O publikácii Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne
aspekty / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová.
In: Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10,
Supplementum (2015), s. 213-215.
AFH016 Piliere v prevencii nozokomiálnych pneumónií / Andrea Bratová, Dagmar
Bodáková.
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In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 51.
AFH017 Porovnanie očkovania v Slovenskej a Kenskej republike / Adriana Kršáková.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 17.
AFH018 Prevencia pádov u geriatrických pacientov / Silvia Puteková.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 41.
AFH019 Problematika starostlivosti o starých ľudí / Andrea Lajdová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 43-44.
AFH020 Quo vadis - sesterská profesia / Andrea Botíková.
In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva :
zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 7.
AFH021 Riziká pádov u seniorov = Risk of falls in the elderly / Andrea Botíková.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 57.
AFH022 Rosenstock a model podpory zdravia - "Health belief model" / Alena Uríčková.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 45-46.
AFH023 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov s infekčným ochorením horných
ciest dýchacích / Jana Martinková, Silvia Puteková, Andrea Botíková.
In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : zborník abstraktov. - 1. vyd. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S.
83.
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AFH024 Úlohy ošetrovateľstva v zdravotnej starostlivosti o seniorov v utečeneckom tábore :
skúsenosti z Dbayeh, Libanon / Marian Bartkovjak.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 47-48.
AFH025 Úskalia cestovania seniorov / Adriana Kršáková, Iveta Matišáková, Adriana
Ondrušová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 42.
AFH026 Využitie skórovacieho systému Apache v intenzívnej starostlivosti / Gabriela
Doktorová.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 36-37.
AFH027 Význam výživy u seniora s demenciou / Jana Martinková.
In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické ošetrovateľstvo :
výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 39-40.
Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1
BCI001 Intenzívna starostlivosť v geriatrii / Jarmila Železkovová, Mojmír Kasalický; [rec.
Andrea Hrutková, Anna Šabíková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
- 88 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12921.pdf. - ISBN 97880-8082-913-1
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 6
BDE001 Manažment ošetrovania dekubitov / Monika Pčolová, Andrea Botíková.
In: Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro zdravotnické pracovníky. ISSN 1801-1349. - Roč. 10, č. 2 (2014), s. 10-14.
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BDE002 Péče o dítě s retinoblastomem / Zuzana Karabová, Daniela Škultétyová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1210-0404. Roč. 24, č. 3 (2014), s. 38.
BDE003 Predsudky o starnutí a starobe / Oľga Kabátová.
In: Florence : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1801-464X. Roč. XI, č. 11 (2015), s. 17-18.
BDE004 Příprava dětí na diagnostické a terapeutické postupy / Zuzana Karabová, Ľubica
Ilievová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1210-0404. Roč. 24, č. 3 (2014), s. 35-37.
BDE005 Vědomosti žáků základních škol o epilepsii / Andrea Botíková, Andrea Lajdová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1210-0404. Roč. 24, č. 3 (2014), s. 27-28.
BDE006 Vplyv výživy na priebeh hojenia rán / Eva Balogová, Jana Boroňová.
In: Florence : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1801-464X. Roč. 10, č. 12 (2014), s. 6-9.
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Počet záznamov: 9
BDF001 Jogová zostava Khatu pranám v prevencii bolestí chrbta u sestier / Roman Bednár,
Gabriela Majeríková, Andrea Botíková.
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 13, č. 11-12 (2014), s. 14-18.
BDF002 Kolorektálny karcinóm - problém stále aktuálnejší / Martina Bobáková, Miroslav
Ryska.
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 13, č. 11-12 (2014), s. 34-36.
BDF003 Komunikácia s pacientmi a ich príbuznými v intenzívnej starostlivosti / Jana
Boroňová.
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 14, č. 1-2 (2015), s. 34-36.
BDF004 Kvalita života pacientov s kolorektálnym karcinómom / Martina Bobáková,
Miroslav Ryska, Ivana Szigetiová.
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 13, č. 11-12 (2014), s. 27-28.
BDF005 Medzinárodná spolupráca - jeden z cieľov sekcie sestier pracujúcich v
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti / Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc,
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Andrea Bratová.
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 04 (2015), s. 8-13.
BDF006 NIDCAP - Program individualizovanej vývojovej starostlivosti a posudzovania
novorodenca / Jana Paulovičová, Milan Laurinc, Ľubica Ilievová.
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 04 (2015), s. 36-41.
BDF007 Podvýživa ako rizikový faktor hospitalizovaných pacientov / Eva Balogová, Jana
Boroňová.
In: Prohuman [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce,
psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky a zdravotníctva. - ISSN 1338-1415. - online;
04.09.2014, 11 s.
BDF008 Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u žien po menopauze / Monika
Labudová, Silvia Puteková.
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 13, č. 3-4 (2014), s. 33-34.
BDF009 Vzdelanie v ošetrovateľstve - potreba pre pacientov = Education in nursing necessary for patients / Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová.
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - 03 (2015), s. 30-31.
Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Počet záznamov: 11
BEE001 "Áno či nie?" - prítomnosti príbuzných resucitovaného pri kardiopulmonálnej
resuscitácii / Jana Boroňová.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 95-100.
BEE002 Činnosť a vzdelávanie operačných sestier na Slovensku od konca 19. storočia /
Ľubica Ilievová, Erika Juríková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 166-176.
BEE003 Elderspeak v ošetrovateľstve / Oľga Kabátová.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 90-94.
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BEE004 Možnosti v kompetenciách anestetického tímu / Andrea Bratová, Helena
Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 110-117.
BEE005 Pohybová aktivita u pacientov s Alzheimerovou demenciou / Jana Martinková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 32-38.
BEE006 Prevencia nozokomiálnych pneumónií / Andrea Bratová, Dagmar Bodáková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 124-128.
BEE007 Respiračná rehabilitácia v intenzívnej starostlivosti u dieťaťa po
kardiochirurgickej operácii / Milan Laurinc, Jana Boroňová.
In: 2. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči [elektronický zdroj] : sborník příspěvků. - 1.
vyd. - Ostrava: Karim FN Ostrava, 2015. - ISBN 978-80-905684-7-1. - CD-ROM; [S. 50-52].
BEE008 Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a
medzinárodná spolupráca / Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, Andrea Bratová.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 118-123.
BEE009 Senior a pohybová aktivita / Silvia Puteková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 59-61.
BEE010 Skórovacie systémy v intenzívnej starostlivosti a ich využitie / Gabriela Doktorová.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 101-107.
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BEE011 Vybrané právne dokumenty v systéme vysokoškolského ošetrovateľského
vzdelávania na Slovensku / Andrea Botíková et al..
In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha 2015 : sborník přednášek. 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-21-8. - S. 23-27.
[Spoluautori: Uríčková, Alena ; Kabátová, Oľga ; Dziacka, Alena]
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Počet záznamov: 1
BFA001 Využitie posudzovacích škál u pacientov s dekubitmi / Andrea Botíková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-201. - CD-ROM; S. 75.
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky...)
Počet záznamov: 4
FAI001 Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová. 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické
ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12872.pdf. - ISBN 978-80-8082-910-0
FAI002 Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické
ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých prác z
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Andrea Botíková, Jana Boroňová (eds.) ;
[rec. J. Otrubová, M. Beťková]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - 1 CD-ROM, 82 s. - ISBN 978-80-8082-864-6
FAI003 Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické
ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov z
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Jana Martinková, Silvia Puteková (eds.) ;
[rec. Ľ. Tkáčová, O. Kabátová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - 1 CD-ROM, 58 s. - ISBN 978-80-8082-863-9
FAI004 Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti [elektronický zdroj] / Andrea Bratová, Dana Zrubcová (eds.) ; [rec. J. Boroňová,
V. Živanović, S. Krzemińska, R. Zoubková, M. Laurinc ]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - 1 CD-ROM; 347 s. http://ukftp.truni.sk/epc/12107.pdf. - ISBN 978-80-89542-48-2
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Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
Počet záznamov: 1
GII001 Aktivity katedry ošetrovateľstva / Jana Boroňová, Andrea Bratová.
In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1338-9025. - č. 4
(2015), s. 21.

3.2 Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠ v roku 2015
Projekty riešené na Katedre ošetrovateľstva
Názov projektu:
Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave: Geriatrické ošetrovateľstvo
Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2015
Financujúca organizácia: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ,
Cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania, podpora
spolupráce medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja na národnej
a medzinárodnej úrovni, rozvoj ľudských zdrojov a zatraktívnenie štúdia medzinárodnou
spoluprácou s cieľom adaptácie na potreby vedomostnej spoločnosti. Špecifickým cieľom
projektu je príprava koncepcie nového študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo,
určeného pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia.
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
Riešitelia projektu: prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc., prof. MUDr. Mojmír Kasalický,
CSc., doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., PhDr. Andrea
Lajdová, PhD., PhDr. Alena Uríčková, PhD., PhDr. Jana Martinková, PhD., PhDr. Andrea
Bratová, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD., prof. doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., Ing.
Daniela Naništová, PhDr. Lukáš Pavelek, PhD.
Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska – financované
Názov projektu:
Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí 2. polovice 18. storočia
Cieľ projektu: Interdisciplinárny projekt sa zameriava na analýzu historického a kultúrneho
zázemia vzniku univerzitných dizertácií a inauguračných prednášok, ktoré vyšli v rokoch
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1775-1776 v Trnave, na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity a ich následnému
sprístupneniu pre edukačné účely. Spisy reflektujú aktuálne vzdelanostné, hospodárske a
sociálne pomery v meste a spracovávajú problematiku epidémie dyzentérie (úplavice), ktorá v
tomto čase vplyvom viacerých faktorov vypukla. Riešitelia sa budú venovať dielam z
hľadiska filologicko-kultúrneho, historického, sociálneho a s akcentom na ošetrovateľské
postupy používané v tomto období a doplnia ich výskumom archívnych písomností týkajúcich
sa epidémií.
Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017
Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Koordinátor projektu: prof. PhDr. Marta Dobrotková,CSc., Katedra histórie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity
Riešitelia projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr.
Marek Drimaj
Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

3.3 Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2015
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v
ošetrovateľstve II. s tematickým zameraním Gerontologické ošetrovateľstvo, Výskum v
ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej praxi - 22.10. 2015 aula Pazmaneum, FZaSP, Univerzitné
nám. 1, Trnavská univerzita, Trnava. 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 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



FN Motol v Prahe



ÚVN Praha



Slezská univerzita v Opave



JU České Budějovice



CatherineMcAuleySchool of Nursing and Midwifery,



BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland



Sør-TrøndelagUniversityCollege, Faculty of Nursing, Trondheim,



NorwayCollege of Humanities and SocialScience,



University of Edinburgh, Scotland,



UK Department of Nursing, Faculty of HumanSciences,



University Sofia, Bulgaria
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5 ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Vedecká rada TU v Trnave
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
Vedecká rada FZSP TU
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
PhDr. Jana Martinková, PhD.
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
PhDr. Silvia Puteková, PhD.
Národná komisia pri SKSaPA
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia onkologických sestier
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
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Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mammológii
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch
PhDr. Jana Martinková, PhD.
Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier
PhDr. Silvia Puteková, PhD.
Členstvo v redakčných radách:
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 člen redakčnej rady Journal of HealthSciences, University of Sarajevo, Faculty of
HealthStudies, p-ISSN 2232-7576, e-ISSN 1986-8049, www.jhsci.ba


Člen redakčnej rady časopisu Socioterapia, Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS)
www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.


Člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR



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

Členstvo v edičnej rade
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.


vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM
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6 INÉ AKTIVITY

EXKURZIA VIEDEŇ – 19.11.2015Donauspital
Na exkurzii sa zúčastnili študenti 2. ročníka denného štúdia odboru ošetrovateľstva, PhDr.
Jana Martinková, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD. a PhDr. Oľga Kabátová, PhD.

Dňa 19.11.2015 sme navštívili štátne zariadenie Donauspital vo Viedni. Budova nás naozaj
očarila, z vonku vyzerala veľmi moderne a novodobo. Pri vstupe sme prešli cez veľkú
priestrannú halu, kde bol umiestnený informačný pult a vchod do zasadacej miestnosti. Tam
nás privítala pani riaditeľka zariadenia a vedúca sestra oddelenia pneumológie. Privítali nás a
oboznámili s chodom zariadenia, čakalo nás aj chutné a bohaté občerstvenie. Rozdelili sme
sa na 2 skupiny a išli sme na prehliadku, každý z inej časti zariadenia. Atmosféra tu bola
veľmi harmonická a príjemná, nevládol tu žiadny stres ani chaos, či nervozita. Na každom
poschodí mali zriadenú „smookingroom“ pre zamestnancov, ktorí fajčia, bolo naozaj vidieť,
že myslia po každej stránke na potreby svojich zamestnancov.
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Klienti boli ubytovaní na izbách zväčša po 1 alebo 2, iba klienti, ktorí si vyžadovali veľmi
špecializovanú starostlivosť boli ubytovaní po viacerých v jednej veľkej miestnosti taká „JISka“. Samozrejme, že izby mali určitý štandard, každá mala svoju priestrannú kúpeľňu a izby
boli dostatočne veľké. Na každom poschodí bola na chodbe jedna spoločná naozaj nie malá
kúpeľňa. S nedostatkom slnečného svetla sme sa tu nestretli, na izbách a chodbách boli od
stropu po zem veľké presklené okná. Niektorých klientov, ktorí mali na prízemí izby, keď
bolo pekné počasie zobrali s posteľou von na terasu na vyvetranie. Na dverách izieb mali
pacienti napísané svoje meno a niektorí mali aj fotku. Pred každou izbou bol vozík, kde boli
poukladané zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu, doslova sme sa o ne potkýnali. Čo sa týka
personálu, bol krásne farebne odlíšený. Sestry mali oblečené tyrkysové šaty, vrchné sestry
oddelenia mali na sebe oblečený plášť, ošetrovatelia mali zelenú uniformu. Každý
z pracovníkov mal menovku a taký malý bonus úsmev na tvári.
Vec, ktorú ocení každá pracujúca matka, je možnosť škôlky v zariadení kde pracujete. Aj tu
bola zariadená jedna škôlka, bolo to naozaj milé, počuli sme detský džavot keď sme
prechádzali cez halu a videli sme ich hrať sa cez okno. Je to značne výhodné a život
uľahčujúce pracujúcim ženám.
Po zariadený nás zobrali ešte do školy, ktorá bola hneď vedľa zariadenia, kde vzdelávajú
budúce zdravotné sestry. Ich vzdelávanie je dosť odlišné, u nich stačí na vykonávanie práce
sestry byť diplomovaná sestra, čo u nich znamená 3 ročné vzdelanie bez maturity. Až v tomto
roku zavádzajú vysokoškolské štúdium podľa Európske únie. No oveľa viac dbajú než na
výsledky štúdia záujemcu, skôr na jeho charakter a povahu, preto je pre nich veľmi dôležitý
prijímací pohovor.

Nakoniec exkurzie sme sa poďakovali pani riaditeľke zariadenia aj vrchnej sestre
pneumologického oddelenia za možnosť návštevy, spýtali sme sa dodatočne otázky a
odovzdali sme im malé darčeky, ktorými sme ich dúfam potešili. Zariadenie nás okúzlilo nie
len svojim moderným vonkajším vzhľadom ale aj špeciálnym vybavením a prístupom.
Po zariadení sme nastúpili do autobusu a odviezli sme sa do centra Viedne, kde sme si dali
rozchod. Niektorí zamierili do obchodov, iní na vianočné trhy, kde si užili vianočnú
atmosféru, dali si punč, iní zase pochodili pamiatky krásnej Viedne. Veď vianočná Viedeň je
najkrajšia. Bol to veľmi pekný výlet, len dúfame že nie posledný.
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Valentínska kvapka krvi sa realizovala dňa 8.4.2015na Fakulte zdravotníctva a
sociálnejpráce, ktorú tradične organizovala Katedra. Pre Katedru ošetrovateľstva predstavuje
tradičné zapojenie sa k celoslovenskej kampani, ktorú každoročne organizuje Slovenský
Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a HTO nemocníc na celom
Slovensku. Hlavnou prioritou bolo vyzvať všetkým a upozorniť, že každé rozhodnutie
človeka darovať krv zachraňuje niekomu život. 22.10.2015 bola realizovaná na
FZaSPŠtudentská kvapka krvi, v univerzitných priestoroch sa do akcie zapojili študenti a
zamestnanci univerzity v krásnom počte 63 darcov, ktorí boli ochotní „kvapkami svojej krvi“
prispieť k záchrane zdravia a života tých, ktorí sa ocitnú v nečakanej situácii, ktorí sú
odkázaní na najhumánnejší dar od iného človeka. Vianočná kvapka krvi prebehla 3.12.2015,
zúčastnil sa na nej krásny počet 73 darcov krvi. Na univerzite sme na Katedre ošetrovateľstva
vytvorili tradíciu pre Študentskú, Vianočnú a Valentínsku kvapku krvi na pôde univerzity.
Na podujatí na Lešti v spolupráci s organizáciou SalusVitalis, ktorá v termíne 25. 27.3.2015, organizovala súťaž vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Súťaže sa zúčastnila
aktívne FZaSP, KO, KVZ, v pozícii rozhodcov a figurantov. Jednalo sa o súťaž, ktorá bola
rozdelená RZP, RLP, SČK posádky. 25.3.2015 o 13:00 príchod na Lešť, informácie pre
figurantov, zaškolenie a iné. 26.3.2015 od rána do popoludnia účasť všetkých (i študentov) na
kongrese. 26.3. 2015 (večer) a 27.3.2015 celý deň prebiehala súťaž, ktorá bola zameraná na
NHNPO - Náhle hromadné postihnutie osôb. MIESTO vojenský výcvikový priestor Lešť –
UŠZV MO SR Lešť, Kongres Dobrá Niva. Za FZaSP sa zúčastnili PhD.; doc., Ing.
Kačmariková Margaréta, PhD.; Machajová Michaela, Mgr., PhD.; PhDr. Andrea Bratová,
PhD., konkrétne bola účasť na konferencii a na medzinárodnom súťažnom podujatí robili
rozhodcov na rozličných situáciách v rámci svojho odboru. Z FZaSP sa zúčastnilo 28
študentov.
Dňa 20.4.2015 sa aktívne zúčastnila KO Dní fakulty, kde sme prezentovali príspevok na
konferencii i pracovný workshop. Zároveň od organizácie SalusVitalis prebrala ocenenie
PhDr. Andrea Bratová, PhD., MUDr. Andreja Faglica.
V Bratislave - Inchebe sa dňa 2.10.2015, študenti 3. ročníka s PhDr. Bratovou Andreou
zúčastnili dentálnych dní, kde okrem aktívnej účasti na konferencii realizovali i pracovný
workshop zameraný na resuscitáciu dospelého a resuscitáciu dieťaťa.
Dňa 11.6.2015 FZaSP, KO, študenti a PhDr. Andrea Bratová, PhD. , doktorandi z KVZ
zúčastnili Dní zdravia mesta Trnava. Na námestí realizovali prednášky ohľadom prvej
pomoci, základné vyšetrenie krvi, základné vyšetrenie merania vitálnych funkcií.
Dobrovoľnícke aktivity v utečeneckom tábore - PhDr. Oľga Kabátová, PhD., PhDr. Silvia
Puteková, PhD. – Dobová - Slovisko v termíne 25. - 27.12.2015
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7 VÍZIA DO ROKU 2016
Výskum a výchovno – vzdelávací proces


Prelomiť bariéry v publikovaní v karentovaných publikácií na katedre za rok 2016



Pripraviť návrhy projektov v rámci slovenských aj zahraničných výziev (KEGA,
VEGA, APVV).



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 VŠ, 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 mobilít, zvýšiť počet študentských mobilít.



Pripraviť nové študijné programy pre akreditáciu v súlade s požiadavkami MZ SR a
MŠ SR.



Znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou
kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE



Zvyšovať kvalitu výučby pomocou priebežného hodnotenia výsledkov v MAIS.

Personálne zabezpečenie katedry


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.

Iné


Posilniť medzi katedrovú spoluprácu v rámci výskumu, výučby, záverečných prác
naďalej pokračovať v tradícii organizovania a príprav ŠVOČ.



Organizovať vedeckú konferenciu Nové trendy v ošetrovateľstve – zachovanie tradície
na FZaSP



Posilniť spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti
výskumu a analýzy dostupných dát.
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