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ZOZNAM SKRATIEK 
AO – atribút ocenenia 

AS – akademický senát 

AV – atribút výstupov 

AZ – akademickí zamestnanci/akademický zamestnanec = zamestnanec na UTPČ 

CREPČ – centrálny register evidencie publikačnej činnosti 

FN – fakultná nemocnica 

FO – funkčné obdobie 

 

FZaSP – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

FZV UP – Fakulta zdravotníckych vied, Univerzity Palackého 
 
HaVK – Habilitačné a vymenúvacie konania 

KD – kolégium dekana 

KOŠ – Katedra ošetrovateľstva 

LVMvZ – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

MŠVVaŠ SR – ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

NJM  - Nadácia Jozefa Murgaša 

OHO – odborný hodnotiteľský orgán 

OV – oblasť výskumu 

RP – rokovací poriadok 

R-TU – rektorát Trnavskej univerzity 

SČK – Slovenský červený kríž 

SKSaPA  - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

SP – sociálna práca 

ŠÚ – štatistický úrad 

TSK – Trnavský samosprávny kraj 
 

TU – Trnavská univerzita 

UTPČ – ustanovený týždenný pracovný čas 
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VF – vedenie fakulty 

VR – vedecká rada 

VZ – verejné zdravotníctvo 

ZSF JU – Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity 
 
II. KA – druhá komplexná akreditácia 

 

  



S 5 
 

1 VEDECKÁ RADA FZaSP V ROKU 2015  
   

 

1 VEDECKÁ RADA FZaSP V ROKU 2015 

1.1 Zloženie vedeckej rady v roku 2015 

 

Zloženie vedeckej rady fakulty v roku 2015 sa v kategórii riadnych členov nezmenilo.  

V priebehu roku 2015 však nastala jedna zásadná, pritom veľmi smutná udalosť, ktorá sa 

prejavila na celkovom počte čestných členov VR. Bolo to úmrtie jedného externého člena, 

prof. Dr. Walter Mauritz, PhD., z Viedenskej univerzity v Rakúsku (19.05.2015). 

Týmto sa počet čestných členov VR znížil o jedného, na 19, a v tomto zmenenom zložení sa 

ešte v roku 2015 uskutočnilo jedno pracovné zasadnutie VR, dňa 11.11.2015.  

 

Z pohľadu ďalšieho fungovania VR sa v roku 2015 muselo riešiť ukončenie funkčného obdobia 

5-tich riadnych členov VR a 1 čestného člena VR končilo ku dňu 9.12.2015.  Na základe návrhu 

dekana FZaSP, prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. a po súhlase všetkých 

zainteresovaných, boli na rokovaní AS FZaSP (ktoré sa však uskutočnilo až v roku 2016), 

potrebnou väčšinou hlasov obnovené členstvá všetkým 6-tim členom VR. Menovite sa jednalo 

sa o nasledovných 5-tich riadnych členov VR: 

- prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 

- prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

- doc. RNDr. Stanislava Blažíčková, PhD. 

- PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

- PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

a 1 čestného člena VR: 

- prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

Keďže po dátume 9.12.2015 sa už zasadnutie VR v roku 2015 nekonalo, obnovenie členstva 

sa oficiálne prejavilo až v nasledujúcom kalendárnom roku, kedy AS FZaSP o obnovení 

členstiev rokoval a návrh dekana schválil. 

 

Koncom roku 2015 boli avizované / resp. boli začaté riešenia  ďalších zmien, ktoré sa mali 

prejaviť v zložení VR: 

V kategórii riadnych členov VR: 

- Z dôvodu skončenia pôsobenia vo funkciách prednostov a teda ukončenia spolupráce 

s FZaSP TU so sídlom v Trnave, sa 3 riadni členovia rozhodli, koncom roku 2015, 

svoje členstvo ukončiť. Konkrétne sa jednalo o: 

 doc. MUDr. Július Chramec, CSc. – riadny externý člen VR 

 MUDr. Stanislav Križan, PhD. – riadny externý člen VR 

 MUDr. Alexandra Šimková, PhD. – riadny externý člen VR 

- Ďalší, tento krát riadny interný člen VR, prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. sa zo 

zdravotných dôvodov, koncom roku 2015, svojho členstva vzdal. Tieto zmeny boli 

riešené predsedom VR a dekanom FZaSP a v ich kontexte bol pripravený návrh na 

rokovanie AS FZaSP, ktorým bolo ich členstvo ukončené. Toto rokovanie však 

prebehlo až v nasledujúcom kalendárnom roku, 2016. 
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V priebehu roku 2015 nebol do VR nominovaný a AS FZaSP schválený žiadny nový riadny 

ani čestný člen. Vedecká rada FZaSP teda mala, aj tomto roku, v zmysle svojho rokovacieho 

poriadku, vo svojich radoch dve základné kategórie členov. 

- Riadni členovia VR (42), ktorí pozostávali z: 

o  riadnych interných členov VR (na UTPČ) s FZaSP TU so sídlom v Trnave 

(28) 

o  riadnych externých členov VR, s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 alebo 

so žiadnym pracovným pomerom s FZaSP TU so sídlom v Trnave (14) 

- Čestní členovia VR, (20/19)1 ktorí pozostávali z: 

o  čestných interných členov VR (na UTPČ) s FZaSP TU so sídlom v Trnave (3) 

o  čestných externých členov VR, s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 alebo 

so žiadnym pracovným pomerom s FZaSP TU so sídlom v Trnave (17/16)2 

V priebehu celého roku 2015 sa teda celkový počet riadnych členov VR FZaSP nezmenil, 

zostal na počte 42. K 19.5.2015 sa znížil počet čestných členov VR o jedného (z dôvodu 

úmrtia) a to v kategórii externých osobností, mimo FZaSP TU so sídlom v Trnave. 

V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu roku 2015, ako aj údaje o FO 

členov, začiatku/koncu trvania, resp. iné relevantné údaje.  Riadni členovia VR, ktorí nie sú 

členmi akademickej obce FZaSP, sú uvedení červeným písmom.  

Zloženie vedeckej rady FZaSP v roku 2015: 

RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZaSP (28):  

Predseda:  1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

      odbor sociálna práca  

(FO predsedu VR: od 01.01.2014) 

Podpredseda: 2. doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.  

   odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

   (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

Tajomník:  3. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

odbor sociálna práca  

   (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

    4. prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

    (začiatok II FO: od 02.09.2014); 

5. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 

odbor ošetrovateľstvo ; 

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

                                                      
 

 

1 Počet všetkých čestných členov VR sa znížil z 20 na 19 z dôvodu úmrtia jedného člena, prof. Mauritza. 
2 Počet čestných externých členov VR sa znížil zo 17 na 16 z dôvodu úmrtia jedného člena, prof. Mauritza. 
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6. prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 

odbor ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

    7. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

odbor sociálna práca; 

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

    8. prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH  

odbor sociálna práca  

(koniec prvého FO: 9.12.2015) 

9. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

    odbor verejné zdravotníctvo  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

10. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. 
    odbor verejné zdravotníctvo  

(začiatok prvého FO: od 01.06.2012) 

11. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  

odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

(koniec prvého FO: 9.12.2015) 

12. doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   

odbor ošetrovateľstvo  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

13. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  

odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

(koniec prvého FO: 9.12.2015) 

14. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

odbor ošetrovateľstvo      

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

15. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  

odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

  16. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   

odbor ošetrovateľstvo   

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

17. doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.   

odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

18. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.    

odbor ošetrovateľstvo   

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

19. doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

20. doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   

;odbor verejné zdravotníctvo   

    (začiatok III. FO: od 20.11.2014) 

21. doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.   

odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

22. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo 
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    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

23. doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH 

 odbor sociálna práca 

    (začiatok prvého FO: od 20.11.2014) 

24. doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.    
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

    25. PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  

(koniec prvého FO: 09.12.20151) 

 26. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

    odbor verejné zdravotníctvo  

(začiatok prvého FO: od 01.06.2012) 

27. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  

    odbor verejné zdravotníctvo  

(koniec prvého FO: 09.12.2015) 

28. PhDr. Alena Uríčková, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  

(začiatok prvého FO: od 20.11.2014) 

RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZaSP (14): 
1. prof.  ThDr.  PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  

(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

2. prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

3. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.  
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
6.12.2015 oznámil vôľu pokračovať v členstve vo VR 

4. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.   

(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

5. prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.  

(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

Koncom roku 2015 požiadal o skončenie FO. 

FO ukončené uznesením AS v roku 2016 

6. prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.  

(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

7. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

8. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
(začiatok aktuálneho - prvého FO: od 22.11.2012) 

9. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. 
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

10. doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
7.12.2015 požiadal mailom o ukončenie členstva vo VR 

11. doc. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.  
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

12. MUDr. Stanislav Križan, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
Požiadal predsedu VR (werbálne) o ukončenie členstva vo VR 

13. MUDr. Alexandra Šimková  
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20.11.2015 bola písomne požiadaná o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
Písomne požiadala o ukončenie členstva vo VR 

14. MUDr. Rudolf Botek 
 (začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 
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ČESTNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY FZaSP - bez hlasovacieho práva: (20/19): 

Mená čestných členov uvedené červenou farbou = nie sú členmi akademickej obce FZaSP, t. j. nie sú zamestnaní na 

FZaSP na UTPČ. 

1. prof. Dr. Dijana Avdič, PhD.  

    (začiatok aktuálneho - prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

2. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 23.09.2013) 

3. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  
   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

4.  prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.  

 (začiatok aktuálneho - prvého funkčného obdobia od 9.12.2011)  

5. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (mult.) 

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

6. prof. MUDr. František Mateička, CSc.  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

7. profesor Walter Mauritz, M.D., PhD. 

   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

   FO skončilo smrťou dňa 19.5.2015 

8. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

9.  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.   

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

10. prof. PhDr. Eva Sollárová,  CSc.  

(začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 

11. prof. Dr. Ranko Škrbič, PhD.  

(začiatok aktuálneho  – prvého FO: od 22.11.2012) 

12. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

(začiatok aktuálneho  – prvého FO: od 23.09.2013) 

13. prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc.  

 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

14. Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  

(začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 

15. doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc.   
   (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

16. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   

 (začiatok aktuálneho - III. FO od 20.11.2014) 

16.  ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.   

   (začiatok aktuálneho – prvého FO: od 23.09.2013) 

17.  PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.   

  (začiatok aktuálneho – III. FO od 01.09.2014)  

18. Ing. Tibor Mikuš, PhD.  

    (začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 

19. Ing. Viera Tomanová, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

20. Ing. Martin Tabaček   
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

 

1.2 Rokovanie vedeckej rady v roku 2015 

VR FZaSP zasadala v roku 2015 celkovo 2 krát. Obe zasadnutia sa konali v riadne 

stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania. V rámci jedného z nich, konkrétne 
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druhého v poradí, konaného dňa 11.11.2015, sa uskutočnil tzv. slávnostný úvod, v rámci 

ktorého boli odovzdané medaily FZaSP.  

Riadne, pracovné zasadnutia VR sa konali v týchto dvoch termínoch: 

* 22. apríla 2015 

V programe rokovania boli nasledovné body programu: 

- Návrhy na udelenie medailí FZaSP 

- Správa o vzdelávacej činnosti na FZaSP za akademický rok 2013/2014 

- Správa o zahraničnej a rozvojovej činnosti FZaSP za akademické roky 2013/2014 

a 2014/2015. 

- Informácia o situácii na detašovanom pracovisku FZaSP v Afrike 

- Návrh na schválenie nového predsedu Gestorskej rady rigorózneho konania na 

FZaSP 

- Návrh na schválenie komisií pre Bc. a Mgr. štátne záverečné skúšky v odbore 

ošetrovateľstvo 

- Informácie o rigoróznych a doktorandských konaniach na FZaSP 

* 11. novembra 2015 

V rámci slávnostného úvodu boli odovzdané medaile FZaSP týmto členom vedeckej rady. 

Tabuľka č. 1 „Prehľad udelených medailí FZaSP v roku 2015“ 

P.č. Meno, 
priezvisko, 
tituly 

Dekorovaný na 
VR dňa 
11.11.2015 

Dátum vydania 
ďakovného 
listu k medaile 

Typ medaile 

1. prof. RNDr. 
Vladimír Bošák, 
CSc. 

Slávnostný úvod 
pracovného 
rokovania VR 

 11.11.2015 Strieborná 
medaila FZaSP 

2. doc. RNDr. 
Stanislava 
Blažíčková, 
PhD. 

Slávnostný úvod 
pracovného 
rokovania VR 

 11.11.2015 Bronzová 
medaila FZaSP 

3. prof. PhDr. Ing. 
Vincent Kovačič, 
PhD. 

Slávnostný úvod 
pracovného 
rokovania VR 

 11.11.2015 Zlatá medaila 
FZaSP 

 

V pracovnej časti programu boli prerokované a schválené nasledovné návrhy: 

- Správa o výsledkoch II. komplexnej akreditácie (II. KA) 

- Návrhy na schválenie nových školiteľov pre Bc. a Mgr. štúdium v odbore LVMvZ 

- Návrh na schválenie nových školiteľov – špecialistov pre Bc. a Mgr. štúdium 

v odboroch LVMvZ a VZ 

- Správa o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014 

- Návrh edičnej komisie FZaSP na vydanie publikácie 

- Informácie o rigoróznych konaniach a doktorandskom štúdiu 

1.3 Habilitačné a vymenúvacie konania (HaVK) 

FZaSP ani v roku 2015 v oblasti HaVK nekonala, ako tomu bolo od roku 2009, keď jej po I. KA 

boli práva pre tento typ konaní, rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 29. júla 2011, odňaté. 
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V roku 2015 však boli fakulte doručené výsledky procesu II. KA, v rámci ktorého fakulta 

požiadala o priznanie akreditačných práv pre tri odbory v dvoch oblastiach výskumu. Bol to 

odbor SP – OV 6 a odbory VZ a LVMvZ – OV 18. Vo všetkých troch odboroch boli výsledky 

pozitívne, t. j. fakulta získala dňom 30.10.2015 akreditačné práva pre habilitačné 

a vymenúvacie konania (HaVK) a týmto dňom mohla v predmetných právach konať. 

Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv ku dňu 30.10.2015 boli na fakultu doručené 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.11.2015 pod č. 2015-

18755/47219:8-15AO a č. 2015-18755/55169:19-15AO. Podrobnejšie informácie k získaným 

akreditačným právam poskytuje nasledujúca tabuľka.  

 Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZaSP po skončení procesu II. KA (sledované 
obdobie roky 2008-2013) 

Tabuľka č. 2 „Prehľad priznaných akreditačných práv FZaSP pre HaVK“ 

 

Číslo a názov 
oblasti výskumu 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Garant, spolugaranti Práva priznané: 

OV 18. 

Lekárske, 
farmaceutické 
a nelekárske 
zdravotnícke vedy 

5616  
 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, 
PhD. 

S časovým obmedzením 
do konca akademického 
roka v ktorom garant 
dovŕši vek 70 rokov (§ 
83 ods. 8 zákona; 
kritérium KHKV-A5)  

5607 

verejné 
zdravotníctvo 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
prof. MUDr. Viera Rusnáková, 
CSc., MBA 
doc. Ing. Margaréta Kačmariková, 
PhD. 

  

Bez časového 
obmedzenia 

OV 6. 

Spoločenské 
a behaviorálne 
vedy 

7761 

sociálna práca 

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

  

Bez časového 
obmedzenia 
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2 INFORMACIE O VÝSKUMNEJ A TVORIVEJ 
ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2015 

2.1 Organizačno-administratívna činnosť referátu pre vedu a 
výskum 

Činnosť referátu pre vedu a výskum bola aj v roku 2015 vykonávaná dvomi samostatnými 

referentmi pre vedu a výskum. Referát takto pracuje už kontinuálne od roku 2011, teda celkovo 

5 rokov. Ani v tomto roku sa situácia čo do pestrosti a rozsiahlosti pracovných činností 

vykonávaných a zabezpečovaných týmto referátom nijako nezmenila. Opätovne sa 

zhromažďovalo, triedilo, spracúvalo, zverejňovalo či archivovalo množstvo podkladov, 

publikačných a citačných výstupov, rešerší, databáz, metodických, prehľadových, 

štatistických, koncepčných a organizačno-administratívnych dokumentov. Ako počas 

ostatných rokov, podklady, ktoré boli na oddelení VVČ spracované počas roku 2015 boli 

dôležitým ukazovateľom pre manažment fakulty v oblasti riadenia a smerovania vedecko-

výskumných aktivít, pre poradné orgány dekana  (VR, VF, KD), pre kontrolný orgán dekana 

(AS fakulty) ďalej pre kooperáciu s nadriadenými orgánmi (R-TU), resp. pre plnenie 

požiadaviek a úloh stanovených externými inštitúciami (MŠVVaŠ SR, ŠÚ SR a pod.).  

Ústredným momentom roku 2015 bolo doručenie hodnotiacich správ o výsledkoch hodnotenia 

v rámci II. KA činnosti Trnavskej univerzity v Trnave. Fakulta napäto očakávala nielen výsledky 

hodnotenia študijných programov, ale hlavne výsledky hodnotenia oboch oblastí výskumu 

(OV), z čoho sa následne odvíjala možnosť získania akreditačných práv pre uskutočňovanie 

HaVK na FZaSP. Tieto výsledky boli na fakultu vo forme návrhu hodnotiacej správy doručené 

až v  júli 2015. Návrh hodnotiacej správy predloženej predsedom AK SR (prof. Fišerom) 

obsahoval hodnotenie študijných programov, OV, ako aj hodnotenie vnútorného systému 

kvality. Na základe návrhov na hodnotenie jednotlivých oblastí sa vo výsledku 

navrhlo/nenavrhlo priznanie akreditačných práv pre jednotlivé študijné odbory, programy, pre 

HaVK a v globále pre priznanie štatútu univerzitnej vysokej školy pre Trnavskú univerzitu 

v Trnave. Toto záverečné hodnotenie, resp. jeho návrh vyznel pre fakultu veľmi pozitívne 

keďže sa pracovnými skupinami navrhlo priznať akreditačné práva všetkým študijným 

programom o ktorých akreditáciu fakulta požiadala a čo bolo z pohľadu referátu vedy 

a výskumu významné a netrpezlivo očakávané. Rezultovala z toho možnosť uskutočňovania 

HaVK v troch odboroch, spadajúcich do dvoch rozdielnych OV. Na všetkých materiáloch, od 

ktorých sa výsledky odvíjali, veľmi precízne, starostlivo, dlhodobo a s obrovským nasadením 

síl pracovali samostatne obaja pracovníci referátu VVČ pod vedením prodekana pre VVČ. 

Zodpovednosť za správnosť zostavenia všetkých piatich spisov (2 x spis pre dve OV a 3 x spis 

pre získanie akreditačných práv pre HaVK pre tri odbory), ako aj za správnosť všetkých 

výpočtov a hodnotení, bola delegovaná práve na nich. 

Najdôležitejšou činnosťou roka 2015 však bolo spracúvanie publikačných výstupov interných 

pedagogických a tvorivých zamestnancov fakulty, interných aj externých doktorandov na 

jednej strane a na strane druhej, príprava metodických materiálov pre budúce HaVK a s tým 

spojená tvorba a zostavenie všetkých interných pokynov, vyhlášok, nariadení a legislatívnych 

postupov, tak pre uchádzačov o tieto konania, ako aj pre vedenie fakulty, členov a oponentov 
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oboch typov konaní, garantov  jednotlivých odborov a v neposlednom rade pre samotného 

manažujúceho referenta. Vypracovanie návrhov a ich následnej úpravy do definitívnej podoby 

(po schválení KD) bolo v priamej kompetencii pracovníčky referátu PhDr. Ľubici Gergelovej. 

2.2 Prehľad najdôležitejších koncepčných materiálov, akcií 
a ďalších činností, ktoré zabezpečoval referát pre vedu a 
výskum 

1. Spracovanie a postúpenie na R-TU (oddelenie pre VVČ) textovej časti „Výročnej 
správy o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014“  ako podkladu pre 
vypracovanie univerzitnej VSoVVaUČ (január). 

2. Komplexné spracovanie a postúpenie na R-TU návrhu kandidáta za FZaSP, prof. 
PhDr. Jany Levickej, PhD., na udelenie „Ceny Antona Hajduka“ za rok 2014 (január). 

3. Komplexné spracovanie a postúpenie na R-TU návrhu kandidáta za FZaSP, doc. 
PhDr. Mareka Majdana, PhD., na udelenie „Ceny Antona Hajduka“ za rok 2014 
(január). 

4. Gestorovanie, spracovanie, sumarizácia a odoslanie na R-TU Ročného podnikového 
výkazu o výskume a vývoji za rok 2014 „VV 6-01“ pre Štatistický úrad SR (február). 

5. Tlač, distribúcia a zverejnenie „Výročnej správy o činnosti FZaSP TU Trnava za rok 
2013“ (január-apríl). 

6. Vypracovanie auditu vedecko-výskumnej činnosti AZ FZaSP za roky vykazovania 
2012 a 2013 podľa novej metodiky financovania, pre tajomníčku fakulty (marec). 

7. Komplexné spracovanie návrhu koncepčného materiálu „Výročnej správy o vedecko-
výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014“ - 64 strán s grafmi a tabuľkami a 6 
samostatných príloh a jej distribúcia k pripomienkovému konaniu prodekanovi 
a dekanovi FZaSP (marec-jún) 

8. Spracovanie rebríčka o citovanosti autorov FZaSP v oboch oblastiach výskumu za rok 
2014 v dvoch najdôležitejších citačných databázach WoS a Scopus, pre Kolégium 
dekana FZaSP (apríl) 

9. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie dvoch riadnych pracovných  
rokovaní vedeckých rád (apríl, november). 

10. Komplexné spracovanie podkladov k nominácii členov a expertov do OHO GR CVTI 
pre Crepč za FZaSP - Botiková, Majdan, Slaný, Levická (jún). 

11. Podrobný popis výkonov a pracovných činností oboch referentských miest na referáte 
VVČ pre tajomníčku fakulty za roky 2011-2014 (jún). 

12. Vyhotovenie elektronickej podoby „Výročnej správy o publikačnej činnosti FZaSP za 
rok vykazovania 2014“ - 297 záznamov v databáze Birep (júl-august). 

13. Spracovanie všetkých registratúrnych záznamov za roky 2013-2015 v systéme BRISK 
(august). 

14. Komplexné spracovanie návrhu interných metodických materiálov pre uchádzačov o 
habilitačné konania spolu s 5-timi prílohami a pre uchádzačov o vymenúvacie konania 
spolu so 6-timi prílohami a ich distribuovanie k vyjadreniu dekanovi, prodekanovi pre 
VVČ a tajomníčke fakulty (september-október). 

15. Komplexné spracovanie návrhu novej vizualizácie a obsahovej náplne webovej 
stránky fakulty v časti VEDA a VÝSKUM pre dekana, prodekana a tajomníčku fakulty 
(september-október). 

16. Sledovanie potreby vykonania zmien v zložení VR fakulty z rôznych dôvodov (úmrtie 
jedného člena VR, obnovenie viacerých členstiev či ukončenia členstiev z dôvodu 
skončenia pracovného pomeru alebo zo zdravotných dôvodov), písomná 
korešpondencia s predsedom VR, s končiacimi členmi alebo s členmi, ktorým FO 
končilo a boli navrhnutí na obnovenie členstva, príprava a distribúcia predmetných 
návrhov a podkladov (vrátane kreovania sprievodných listov) predsedovi AS FZaSP 
vo veci ich zaradenia na rokovanie AS FZaSP, príprava vymenúvacích dekrétov 
(september-december). 

17. Rešerš, analýza a spracovanie podkladového materiálu o poplatkoch za HaVK v rámci 
fakúlt TU a tiež iných VŠ na Slovensku pre tajomníčku a dekana fakulty pre účely 
stanovenia fixných platieb za tieto typy konaní na FZaSP (október) 
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18. Spracovanie návrhov na vizualizáciu ďakovných listov z ručného papiera k udeľovaniu 

fakultných medailí (október). 
19. Kompletizácia akreditačného materiálu (spis + prílohy) a jeho finálne postúpenie 

(vrátane kreovania sprievodného listu dekana) na R-TU pre AK MŠVVaŠ SR pre 
akreditáciu nového študijného programu „Gerontologické ošetrovateľstvo“ v odbore 
OŠ (november). 

20. Postúpenie akreditačného materiálu vrátane kreovania sprievodného listu dekana na 
R-TU pre jeho následné postúpenie na MZ SR pre akreditáciu nového študijného 
programu „Gerontologické ošetrovateľstvo“ v odbore OŠ (december). 

21. Vytvorenie up-datovaného sumárneho formuláru pre zber dát o AO za rok 2015 
(december). 

22. Distribúcia formuláru o AO za rok 2015 AZ fakulty, osobitne pre obe oblasti výskumu 
(december). 

23. Spracovanie ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2014 „VVP-01“ 
pre MŠ VVaŠ SR (september). 

24. Spracovanie komplexnej analýzy výsledkov hodnotenia oboch OV po obdržaní 
výsledkov v rámci II. KA fakúlt a vysokých škôl SR (september). 

25. Prezentácia analýzy výsledkov hodnotenia OV po II. KA na zasadnutí kolégia dekana 
dňa 30.09.2015 formou power point prezentácie a jej následná distribúcia mailom 
členom KD (september). 

26. Kompletné spracovanie návrhu nového rokovacieho poriadku VR FZaSP vo forme 
návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZaSP“ pre predsedu VR (október-december). 

27. Odoslanie návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZaSP“ členom vedeckej rady 
k pripomienkovaniu a následné zapracúvanie zaslaných pripomienok do 
podkladového materiálu pre rokovanie VR FZaSP (október-december). 

28. Komplexné spracovanie podkladových materiálov k návrhom dekana za členov VR 
TU a ich distribúcia na R-TU. Návrhy boli spracované za prof. Danaja, prof. Levickú, 
doc. Jarošovú, prof. Slaného, doc. Majdana (november). 

29. Spracovanie a kompletizácia návrhov nominácií FZaSP do komisií KEGA, VEGA a ich 
postúpenie na R-TU. Nominovaní boli doc. Botíková, prof Slaný, doc. Majdan, doc. 
Blažíčková, prof. Levická (december). 

30. Celoročné nahlasovanie, evidovanie a spracúvanie publikačných výstupov interných 
pedagógov a interných doktorandov fakulty (304 výstupov nahlásených a evidovaných 
v databáze Birep za rok vykazovania 2015 ku dňu 31.03.2016) (priebežne počas 
celého roka). 
 

2.3 Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované 
fakultou  

V roku 2015 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko vedecký alebo odborných podujatí - aktivít, 

ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 „Organizovanie vedeckých, odborných a spoločenských podujatí za rok 2015“ 

P. č.: Názov: 
Typ podujatia/ 

Charakteristika: 
Miesto/Dátum  Organizátori/záštita: 

1. „Týždeň fakulty 2015“ 

Workshopy, panely 
prednášok na rôzne 
témy z oblasti SČK, 
práce dobrovoľníkov, 
prvej pomoci, 
streetworkom, 
migrantov, dentálnej 
hygieny atď,, merania 
a iné aktivity 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1, aula 
Pazmáneum 
20.-24.04.2015 
 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP 
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2. 

7. ročník 
medzinárodnej 
konferencie 
hospicovej 
a paliatívnej 
starostlivosti“ 

Fakultná vedecká 
konferencia 
 

FZaSP TU 
Trnava, 
Univerzitné nám. 
č. 1 
16.05.2015 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
DoHAaHR, The Univ. of 
Scranton, USA,  
NJM Bratislava 
SKSaPA 

 

3. 

„RES SOCIALIS“. 
Premeny sociálnej 
práce. Hľadanie identity 
profesie. 

Fakultná vedecká 
konferencia 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1 
15.-16.10.2015 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
pod záštitou 
rektora TU v Trnave 
MPSVaR 

 

4. 
„CIVILIZAČNÉ 
OCHORENIA“ 

Medziodborové 
sympózium 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1 
21.10.2015 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP FN 
v Trnave 
pod záštitou 
rektora TU v Trnave 
TSK 
Mesta Trnava 
 

 

5. 

„NOVÉ TRENDY 

V OŠETROVATEĽSTVE 
II.“ 
Tematické zameranie 
“Gerontologické 
ošetrovateľstvo a 
Výskum v 
ošetrovateľstve a v 
ošetrovateľskej praxi 

 
Vedecká konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská 
univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. 
č. 1 Trnava, 
22.10.2015 

 
TU v Trnave, FZaSP, 
katedra OŠ,  
ZSF JU v Českých 
Budějoviciach 
FZV UP v Olomouci 
TSK 
FN Trnava 
Mesto Trnava 

6.  

XIX. Slovensko-český 
kongres o infekčných 
chorobách 
 
 

Vedecká konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnava,  
10. – 12. júna 
2015 v hoteli 
Holiday Inn 
 

Slovenská spoločnosť 
infektológov SLS 
Společnost infekčního 
lékařství ČLS JEP 
Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek 
Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce, Trnavská 
univerzita 
Infekčná klinika, Fakultná 
nemocnica Trnava 



S 16 
 3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA 

FAKULTY V ROKU 2015  
   

 

3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA 
FAKULTY V ROKU 2015 

Vedecko-výskumná produktivita tvorivých zamestnancov FZaSP sa v roku 

2015 realizovala vo viacerých rovinách. Boli to aktivity zamerané na riešenie projektových 

a grantových úloh, domácich, zahraničných, či z prostriedkov EU. Túto oblasť na FZaSP 

aj v roku 2015 zastrešoval samostatný referát riadený prodekankou pre rozvoj 

a zahraničné vzťahy. O aktivitách v tejto oblasti bližšie pojednávala správa o rozvojových 

a medzinárodných aktivitách FZaSP za akademický rok 2014/2015, ktorá bola 

spracovaná referátom pre zahraničné vzťahy a rozvoj a bola predmetom pracovného 

rokovania VR  fakulty v roku 2015, ktorá sa konala  dňa 22.04.2015. Správa o činnosti 

fakulty v tejto oblasti za akademický rok 2015/2016 bude predmetom rokovania  

niektorého z rokovaní VR fakulty v kalendárneho roku 2016. 

Rovnako dôležitým aspektom vedecko-výskumnej činnosti fakulty boli, a stále sú, 

publikačné výstupy pedagógov, AZ fakulty na plný pracovný pomer  a doktorandov. Do 

tejto takzvanej vedecko-výskumnej produktivity ale patria aj iné, než publikačné výstupy. 

Sú to rôznorodé aktivity pedagógov v oblasti tzv. atribútov ocenení (AO). Obom týmto 

rovinám sa budeme venovať v nasledujúcich podkapitolách. 

Vedenie fakulty v roku 2015 rôznymi metodikami a nástrojmi podnecovalo a podporovalo 

všetky spomínané oblasti tvorivej činnosti a vedecko-výskumných aktivít pedagogických 

pracovníkov a doktorandov. Súčasne však sledovalo a priebežne hodnotilo ich úroveň 

a dosiahnuté výsledky. Pedagogickí zamestnanci fakulty (na plný pracovný pomer), ako 

aj doktorandi, predkladali svoje publikačné výstupy do univerzitnej knižnice TU so 

zámerom ich dokladovania a evidovania v internej knižničnej sieti Birep a následne 

v celoslovenskej databáze CREPČ. Okrem toho mali AZ zamestnanci povinnosť 

predloženia dát o iných, než publikačných vedecko-výskumných aktivitách (v rámci AO), 

čo je tiež aspekt hodnotený v procese KA. V nasledujúcich podkapitolách uvádzame 

podrobné údaje a výsledky, ktoré fakulta v oblasti AV a AO zaznamenala. Uvedené sú 

porovnania výsledkov s predchádzajúcim obdobím, tabuľky, grafy, ako aj ďalšie 

zaujímavé informácie či komentáre. 

3.1 Atribút výstupov – publikačná činnosť celej FZaSP za 
roky vykazovania 2008-2015  

Počnúc rokom 2013 vstúpila do platnosti nová vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o 

centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti, ktorá sa vzťahuje na všetky publikácie s rokom vydania od roku 2013 vrátane. 

Zmeny, ktoré nová vyhláška priniesla sú detailne popísané na webovej stránke 

www.crepc.sk. V nasledujúcich tabuľkách č. 4-9, zobrazujúcich publikačnú produktivitu 

zamestnancov a doktorandov fakulty v skupinách už figuruje zaradenie jednotlivých 

výstupov podľa novej  (od 2013 platnej) vyhlášky. Pôvodné a už neplatné kódy ako aj ich 

pôvodné názvy, vyhláškou zrušené alebo zmenené už nasledujúce prehľadné tabuľky 

nezohľadňujú. 

 

http://www.crepc.sk/
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Tabuľka č. 9 zohľadňuje bonifikovanie publikácií v jednotlivých skupinách tak podľa 

pôvodného (r. 2008-2011), ako aj nového (r. 2012-2015) usmernenia – metodiky. Pričom 

stále platí, že počty publikácií sú uvádzané k dátumu uzatvorenia databázy Birep pre 

príslušné vykazovacie obdobie, t. j. k 31.03., ktorý je termínom ukončenia zberu dát. Avšak 

pre roky vykazovania 2012-2015 sú údaje v nižšie vedených tabuľkách 4-9 upravené, oproti 

údajom uvedeným vo výročných správach za dané roky. Je to z dôvodu aktualizácie 

zaradenia publikačných výstupov do kategórií, ktorá prebehla pre tieto roky vykazovania 

v databáze CREPČ až po uzatvorení vykazovacích období (po 31.03.), na základe kontroly, 

ktorú vykonáva OHO generálneho riaditeľa CVTI SR pre ČREPČ. Následne sa všetky 

vykonané zmeny premietli aj v internom knižničnom systéme BIREP. 
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Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

Tabuľka č. 4 „Publikačné výstupy v skupine A1 v jednotlivých rokoch vykazovania“  

 

 

 

 

 

  

Kód 

definícia 
kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AAA 
Vedecké 
monografie 
vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 2 0 0 2 

AAB 
Vedecké 
monografie 
vydané v dom. 
vydavateľstvách 

1 3 0 2 3 4 2 2 

ABA 
Štúdie v 
časopisoch 
zborníkoch 
charakteru 
vedeckej 
monografie 
vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 2 0 0 

ABB 
Štúdie 
v časopisoch a 
zborníkoch 
charakteru 
vedeckej     
monografie 
vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 1 0 1 1 

ABC 
Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách 
vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - 3 2 6 2 3 

ABD 
Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách 
vydané v 
domácich 
vydavateľstvách 

- - - 5 0 1 0 

 

 

1 

Spolu 
v skupine A1 

1 3 0 11 8 13 5 9 
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Skupina A2 Ostatné knižné publikácie  

Tabuľka č. 5 „Publikačné výstupy v skupine A2 podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

  

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACA 
Vysokoškolské 
učebnice vydané v 
zahr. 
vydavateľstvách 

1 0 1 0 0 0 0 0 

ACB 
Vysokoškolské 
učebnice vydané 
v dom. 
vydavateľstvách 

0 0 5 2 0 4 1 12 

BAA 
Odborné knižné 
publikácie vydané 
v zahr. 
vydavateľstvách  

0 0 1 0 0 0 0 0 

BAB 
Odborné knižné 
publikácie vydané v 
domácich 
vydavateľstvách 

0 0 1 3 8 0 1 0 

BCB 
Učebnice pre 
stredné a základné 
školy 

3 1 0 0 1 0 0 0 

BCI 
Skriptá a učebné 
texty 

2 4 0 3 3 1 1 1 

EAI 
Prehľadové práce 

0 0 0 0 0 0 1 0 

FAI 
Zostavovateľské 
práce knižného 
charakteru 
(bibliografie, 
encyklopédie, 
katalógy, slovníky) 

3 8 21 9 14 11 13 13 

Spolu v skupine 
A2 

9 13 29 17 26 16 17 26 
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Skupina B Publikácie v karentovaných časopisoch  

Tabuľka č. 6 „Publikačné výstupy v skupine B podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

 

Skupina C Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované 

v databázach WoS alebo Scopus 

Tabuľka č. 7 „Publikačné výstupy v skupine C podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ADC 
Vedecké práce v 
zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

0 1 6 4 8 8 12 14 

ADD 
Vedecké práce v 
domácich 
karentovaných 
časopisoch 

0 0 1 0 0 0 0 0 

AEG 
Abstrakty vedeckých 
prác v zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

1 1 11 4 ---- ---- ---- ---- 

BDC 
Odborné práce v 
zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Spolu v skupine 
B 

1 2 19 8 8 8 12 14 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ABC 
Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách 
vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 - - - 

 

- 

 

 

- 

 

ABD 
Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách 
vydané v domácich    
vydavateľstvách 

0 0 28 - - - - - 

ACC 

Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 5 - - - - 
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ACD 

Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 9 - - - - 

ADE 
Vedecké práce v 
ostatných 
zahraničných 
časopisoch 

15 5 23 26 - - - - 

ADF 
Vedecké práce 
v ostatných 
domácich 
časopisoch 

19 20 25 11 - - - - 

ADM 
Vedecké práce v 
zahraničných 
časopisoch 
registrovaných 
v databázach Web 
of Science alebo 
SCOPUS 

- - - - - 5 

 

2 

 

11 

ADN 
Vedecké práce 
v domácich 
časopisoch 
registrovaných 
v databázach Web 
of Science alebo 
SCOPUS 

 

- 
- - - - 3 0 1 

AEC 
Vedecké práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
vedeckých 
zborníkoch, 
monografiách 

2 1 15 8 - - - - 

AED 
Vedecké práce v 
domácich 
recenzovaných 
vedeckých 
zborníkoch, 
monografiách 

0 9 58 17 - - - - 

AFA 
Publikované 
pozvané príspevky 
na zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

6 0 2 7 - - - - 

AFB 
Publikované 
pozvané príspevky 
na domácich 

3 7 14 5 - - - - 
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vedeckých 
konferenciách 

AFC 
Publikované 
príspevky na 
zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

9 17 34 32 - - - - 

AFD 
Publikované 
príspevky na 
domácich 
vedeckých 
konferenciách 

19 49 107 90 - - - - 

AFE 
Abstrakty 
pozvaných 
príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých 
konferencií 

0 1 1 0 - - - - 

AFF 
Abstrakty 
pozvaných 
príspevkov z 
domácich 
vedeckých 
konferencií 

0 0 1 0 - - - - 

AFG 
Abstrakty 
príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých 
konferencií 

5 15 50 45 - - - - 

AFH 
Abstrakty 
príspevkov z 
domácich 
vedeckých 
konferencií 

4 57 52 101 - - - - 

BBA 
Kapitoly 
v odborných 
knižných 
publikáciách 
vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách  

0 0 0 0 - - - - 

BBB 
Kapitoly 
v odborných 
knižných 
publikáciách 
vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 - - - - 

BDE 3 0 12 10 - - - - 
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Odborné práce v 
ostatných 
zahraničných 
časopisoch 

BDF 
Odborné práce v 
ostatných domácich 
časopisoch 

10 24 30 16 - - - - 

BDM 
Odborné práce v 
zahraničných 
časopisoch 
registrovaných 
v databázach Web 
of Science alebo 
SCOPUS 

- - - - - 0 1 0 

BDN 
Odborné práce v 
domácich 
časopisoch 
registrovaných 
v databázach Web 
of Science alebo 
SCOPUS 

- - - - - 1 0 0 

BEC 
Odborné práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
zborníkoch             
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

0 5 45 7 - - - - 

BED 
Odborné práce v 
domácich 
recenzovaných 
zborníkoch              
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

2 6 100 41 - - - - 

BFA 
Abstrakty 
odborných prác zo 
zahraničných 
podujatí 
(konferencie) 

1 0 0 2 - - - - 

BFB 
Abstrakty 
odborných prác z 
domácich podujatí 
(konferencie) 

0 0 15 13 - - - - 

Spolu 
v skupine C 

98 216 612 446 0 9 3 12 
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Skupina D Ostatné publikácie  

Tabuľka č. 8 „Publikačné výstupy v skupine D podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACC 

Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 

ACD 

Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 

ADE 
Vedecké práce v 
ostatných 
zahraničných 
časopisoch 

- - - - 18 15 6 11 

ADF 
Vedecké práce 
v ostatných 
domácich 
časopisoch 

- - - - 17 10 8 20 

AEC 
Vedecké práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
vedeckých 
zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 6 3 7 5 

AED 
Vedecké práce v 
domácich 
recenzovaných 
vedeckých 
zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 56 46 46 36 

AEG 
Abstrakty 
vedeckých prác 
v zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

- - - - 0 0 0 0 

AFA 
Publikované 
pozvané príspevky 
na zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

- - - - 8 2 0 1 

AFB 
Publikované 
pozvané príspevky 

- - - - 7 4 0 0 
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na domácich 
vedeckých 
konferenciách 

AFC 
Publikované 
príspevky na 
zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

- - - - 6 16 29 17 

AFD 
Publikované 
príspevky na 
domácich 
vedeckých 
konferenciách 

- - - - 67 68 43 31 

AFE 
Abstrakty 
pozvaných 
príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých 
konferencií 

- - - - 2 0 0 0 

AFF 
Abstrakty 
pozvaných 
príspevkov z 
domácich 
vedeckých 
konferencií 

- - - - 0 0 0 7 

AFG 
Abstrakty 
príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých 
konferencií 

- - - - 52 23 36 14 

AFH 
Abstrakty 
príspevkov z 
domácich 
vedeckých 
konferencií 

- - - - 89 59 46 49 

BBA 
Kapitoly 
v odborných 
knižných 
publikáciách 
vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách  

- - - - 2 0 0 0 

BBB 
Kapitoly 
v odborných 
knižných 
publikáciách 
vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 1 0 0 
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BDE 
Odborné práce v 
ostatných 
zahraničných 
časopisoch 

- - - - 26 26 2 7 

BDF 
Odborné práce v 
ostatných domácich 
časopisoch 

- - - - 10 12 9 12 

BEC 

Odborné práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
zborníkoch             
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

- - - - 17 2 0 0 

BED 
Odborné práce v 
domácich 
recenzovaných 
zborníkoch              
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

- - - - 25 0 0 0 

BFA 
Abstrakty 
odborných prác zo 
zahraničných 
podujatí 
(konferencie) 

- - - - 1 7 3 7 

BFB 
Abstrakty 
odborných prác z 
domácich podujatí 
(konferencie) 

- - - - 1 25 7 2 

Spolu 
v skupine D 

- - - - 410 319 242 219 
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Tabuľka č. 9 „Všetky publikačné výstupy FZaSP podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

 

Vyššie uvedená tabuľka č. 9 ponúka informácie o tom, že počet všetkých publikačných 

výstupov sa v roku vykazovania 2015 o niekoľko výstupov (7) zvýšil v porovnaní s rokom 

minulým, ale stále nedosahuje úroveň rokov predchádzajúcich, t. j. od roku 2010 – 2013.  

Druhou zásadnou informáciou, ktorú vyčítame z tabuliek č. 4-8 je fakt, že počet výstupov 

patriacich do piatich finančne bonifikovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa nezmenil a zostáva 

čo do celkového počtu presne rovnaký, aký fakulta dosiahla v predchádzajúcom roku 

vykazovania (2014), pri zohľadnení metodiky ich financovania z roku 2015. Treba však zobrať 

do úvahy, že žiadny kód v skupine A2 a kódy začínajúce na písmeno B zaradené do skupiny 

D nie sú finančne dotované váhou D2, čo je váha pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo 

umeleckú činnosť. 

Do tretice sa nám ponúka ešte iný uhoľ pohľadu. Počet najlepšie finančne bonifikovaných 

publikácií v skupinách A1, B a C – váhou D2 (podľa metodiky pridelenia dotácií z roku 2015 

platnej pre roky vykazovania 2012-2015), je v roku vykazovania 2015 o 25 viac (69% nárast) 

ako v roku predchádzajúcom a o 11 viac ako v roku 2013, čo predstavuje nárast o 22%. 

Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že v oblasti publikačnej činnosti sa tvoriví zamestnanci 

aktivizovali vo väčšej miere v oblasti výstupov s vyšším impaktom, tak vo sfére finančného 

hodnotenia, ako aj vo sfére hodnotenia akreditačného. To môže byť znakom nastúpeného 

pozitívneho trendu v tejto oblasti. 

                                                      
 

 

3 Váhou D2 nie sú dotované kódy v skupine A2 a kódy začínajúce na písmeno B v skupine D 

Sledované 
kritérium 

POČET A OZNAČENIE SKUPÍN, KTORÉ BOLI/SÚ V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH 
VYKAZOVANIA DOTOVANÉ ZO ŠR 

r. v. 2008-2011 - 4 dotované skupiny 

A1, A2, B, C 

r. v. 2012-2015 – 5 dotovaných skupín 
A1, A2, B, C, D (nie všetky váhou D23) 

ROK VYKAZOVANIA  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VŠETKY 
FINANČNE 

BONIFIKOVANÉ 
SKUPINY 
SPOLU  

109 234 660 482 452 365 279 280 

Ostatné kódy 
(mimo 

dotovaných 
skupín)  

13 38 59 20 37 28 18 24 

SPOLU VŠETKY 
PUBLIKAČNĚ 

VÝSTUPY 
V BIREP/CREPČ 

PODĽA ROKU 
VYKAZOVANIA 

122 272 719 502 489 393 297 304 
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3.2 Grafické znázornenie výsledkov dosiahnutých v 
publikačnej činnosti celej FZaSP za roky vykazovania 
2008-2015  

 

   
Graf č. 1 „Publikačná činnosť v skupine A1 v rokoch vykazovania 2008-2015“ 

 

 

    
Graf č. 2 „Publikačná činnosť v skupine A2 v rokoch vykazovania 2008-2015“ 
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     Graf č. 3 „Publikačná činnosť v skupine B v rokoch vykazovania 2008-2015“ 

 

 

Graf č. 4 „Publikačná činnosť v skupine C v rokoch vykazovania 2008-2015“ 

 

 

 

 

 

 

  

1
2

19

8

24

12 12 14

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SKUPINA B

98

216

612

446

0 9 3 12

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SKUPINA C



S 30 
 3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA 

FAKULTY V ROKU 2015  
   

 

Graf č. 5 „Publikačná činnosť v skupine D v rokoch vykazovania 2008-2015“
4

 

 

Graf č. 6 „Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C v rokoch vykazovania 2008-2015 “
5

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

4 Od roku vykazovania 2012 (vrátane) sú podľa metodiky z roku 2015 dotované zo ŠR aj publikácie zaradené do skupiny D 

(okrem kódov začínajúcich písmenom B). Rovnako nie sú dotované váhou D2 žiadne kódy patriace do skupiny A2. 
5 Do roku vykazovania 2011 (vrátane) boli podľa pôvodnej metodiky finančne dotované zo ŠR iba publikácie zaradené do 

skupín A1, A2, B a C.  
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Graf č. 7 „Celá publikačná činnosť v rokoch vykazovania 2008-2015“ 

 

3.3 Porovnanie výsledkov publikačnej činnosti v kategórii 
A a B podľa kritérií platných pre II. KA za roky vykazovania 
2008-2015 

Čitateľovi tejto výročnej správy ponúkame pohľad na kvalitu publikačnej činnosti tvorivých 

zamestnancov fakulty aj z pohľadu kritérií pre AV v procese II. KA (tabuľka č. 10). V nej sa 

nachádza sumarizácia iba takých publikačných výstupov, ktoré by, vzhľadom na kategóriu 

dokumentu, mohli byť zaradené do dvoch najlepších kategórií (kategória výstupov A, kategória 

výstupov B). Podľa stále platných kritérií (z procesu II. KA) je zaraďovanie publikácií do 

kategórie A alebo B  pre obe oblasti výskumu (OV 18. LFaNZV a OV 6. SaBV) čiastočne 

odlišné. Ale sú také kategórie, ktoré sú hodnotené v oboch oblastiach výskumu podobne, t. j. 

vždy minimálne hodnotou v znakovom vyjadrení B. Preto je možné urobiť porovnanie 

s predchádzajúcimi rokmi aj z tohto aspektu. Stále platí, že do kategórie A patria publikačné 

výstupy špičkovej kvality, ktorými sú vedecké monografie, štúdie alebo kapitoly 

v monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, resp. vedecké práce vydané 

v karentovaných časopisoch s predpísaným impakt faktorom (IF). Kategóriou B možno 

hodnotiť publikačné výstupy, ako sú vedecké monografie v domácich vydavateľstvách, 

vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách, vedecké štúdie evidované 

v profesijných databázach s nižším, než predpísaným IF alebo vedecké štúdie vydané 

v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách. 

Dostatok publikácií takejto kvality, publikovaných AZ fakulty alebo študentmi, môže avizovať 

opätovné pozitívne hodnotenie tej ktorej oblastí výskumu v rámci AV, čo následne 

v rozhodujúcej miere ovplyvňuje celkové hodnotenie kvality jej výskumnej činnosti. 

Samozrejme, že každá publikácia, jej prípadné zaradenie do niektorej z týchto dvoch kategórií, 
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je posudzované osobitne, s prihliadnutím na jej skutočnú kvalitu, nielen podľa kategórie 

výstupu, v ktorej je zaradená, ale aj podľa iných ukazovateľov, ako je napr. renomovanosť 

vydavateľstva a pod. 

Tabuľka č. 10 „Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných akreditačných kritérií (z 

procesu II. KA) za roky vykazovania 2008-2015" 

 

3.4 Publikačná činnosť katedier a jednotlivcov za rok 
vykazovania 2014 podľa kritérií financovania 

Audit publikačnej činnosti pre účely delenia rozpočtových prostriedkov, vyhotovený pre 

jednotlivcov na plný pracovný pomer na FZaSP a z toho vyplývajúce výsledky v tejto oblasti 

za jednotlivé katedry, bol pre rok vykazovania 2014 spracovaný v roku 2016 tajomníčkou 

fakulty, Ing. Danielou Naništovou. Výsledky doktorandov boli spracované iba sumárne za 

doktorandov, nie pre jednotlivcov, ako bolo bežne zaužívané, keď podklady v minulosti 

pripravoval referát pre VVČ. Na požiadanie, bol tento materiál referátu VVČ poskytnutý a na 

základe toho bol pre výročnú správu vypracovaný prehľadný sumár o vedecko-výskumnej 

činnosti jednotlivcov a následne katedier fakulty. To významne dokresľuje obraz úrovne celej 

fakulty v tejto oblasti. 

                                                      
 

 

6 V rokoch vykazovania 2012-2015 sú počty výstupov v jednotlivých kategóriách uvedené v tejto tabuľke 

aktualizované podľa databáz BIREP/CREPČ ku dňu spracovania údajov tejto výročnej správy. Obe databázy sú totiž 
po uzatvorení jednotlivých vykazovacích období (po 31.03.) aktualizované z dôvodu vykonania kontroly a prípadného 
prekategorizovania výstupov odborným hodnotiteľským orgánom generálneho riaditeľa CVTI SR pre CREPČ. 

KATEGÓRIA/KÓD 
ROK VYKAZOVANIA

6
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SPOLU: 

A 

AAA 0 0 0 1 2 0 0 2 5 

ABA 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

ABC 0 0 0 3 2 6 2 3 16 

ADC 0 1 6 4 8 8 12 14 53 

ADD 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

SPOLU 0 1 7 8 12 16 14 19 77 

B 

AAB 1 3 0 2 3 4 2 2 17 

ACA 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

ACB 0 0 5 2 0 5 1 12 25 

ACC 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

AEC 2 1 15 8 6 3 7 5 47 

SPOLU 4 4 21 17 9 12 10 19 96 

A + B  4 5 28 25 21 28 24 38 173 
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Audity VVČ, za všetky vykazovacie obdobia (2008-2014) boli a sú zamerané na všetky skupiny 

publikácií stanovené pre potreby rozpisu dotácií vysokým školám v kapitole veda a výskum. 

Ich výsledky slúžia ako podklad pre rozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

na jednotlivé nákladové strediská fakulty. Zámerom takýchto analýz je zistenie reálneho 

podielu jednotlivcov (pedagógov a doktorandov) a tým aj katedier, na publikačnej aktivite celej 

fakulty a ich zásluhovosť na dotáciách zo štátneho rozpočtu. Ako bude zrejmé z nasledujúcej 

podkapitoly, najlepšou – resp. kvantitatívne najvýkonnejšou katedrou v roku vykazovania 2014 

bola katedra VZ s 91,76 výstupmi, za ňou to je katedra SP (75,62 výstupov), tretia v poradí to 

bola katedra LVMvZ, ktorá zaznamenala spolu 61,88 výstupov a s počtom 49,74 výstupov sa 

na štvrté miesto zaradila katedra OŠ. Celkový počet finančne bonifikovaných výstupov za rok 

vykazovania 2014 pre celú fakultu bol 279. 

K výsledkom tohto ostatného auditu (r. v. 2014) treba pripomenúť, že prerozdelenie 

publikačných výstupov do jednotlivých, odlišne dotovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa 

uskutočnilo na základe platnej metodiky MŠVVaŠ SR (aj pre rok vykazovania 2014), ktorá 

platila pre roky vykazovania 2012 a 2013. Táto stále platná avšak odlišná metodika od rokov 

vykazovania 2008-2011 bola vysokým školám poskytnutá až v roku 2015, kedy sa pracúvali 

výsledky vykazovacích období 2012-2013. Už z minuloročnej výročnej správy o VVČ vyplýva, 

že táto „nová“ metodika presunula niektoré kategórie publikácií (kódy) v rámci skupín, čo 

znamená, že tieto sú inak finančne kryté. Najmarkantnejšie sa to prejavilo v rámci skupiny C, 

z ktorej mnoho kategórií výstupov bolo presunutých do skupiny D. Takými sú nielen mnohé 

odborné publikácie (ktorých kód sa začína písmenom B), ale napríklad aj kódy publikácií 

vedeckého charakteru ACC, ADD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, 

AFG, AFH. 

3.4.1 Tabuľkový a grafický prehľad o publikačnej činnosti katedier a 

jednotlivcov za rok vykazovania 2014 z pohľadu financovania 

Tabuľka č. 11 „Publikačná činnosť katedier v roku vykazovania 2014 z pohľadu financovania“  

 Publikačná činnosť katedier za rok vykazovania 2014 

 
Kód 
publikácie 

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Spolu 

sku
p

in
a

 A
1 

AAA 0 0 0 0 0 

AAB 0 1 1 0 2 

ABA 0 0 0 0 0 

ABB 0 1 0 0 1 

ABC 0 0 0 2 2 

ABD 0 0 0 0 0 
Medzisúčet 

 /skupina A1/  
0 2 1 2 5 

sku
p

in
a

 
A

2
 

ACA 0 0 0 0 0 
ACB 0 0 0 1 1 

BAA 0 0 0 0 0 
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BAB 0 0 0 1 1 
BCB 0 0 0 0 0 

BCI 0,2 0,8 0 0 1 
EAI 1 0 0 0 1 

CAA 0 0 0 0 0 

CAB 0 0 0 0 0 
EAJ 0 0 0 0 0 

FAI 3,5 4 0 5,5 13 
medzisúčet  

/skupina A2/  
4,7 4,8 0 7,5 17 

sku
p

in
a

 B
 

ADC 11 0,5 0,5 0 12 

ADD 0 0 0 0 0 
BDC 0 0 0 0 0 

BDD 0 0 0 0 0 
CDC 0 0 0 0 0 

CDD 0 0 0 0 0 
AGJ 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina B/  

11 0,5 0,5 0 12 
sku

p
in

a
 C

 

ADM 0 0 2 0 2 

ADN 0 0 0 0 0 

BDM 0 0 0 1 1 

BDN 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina C/  

0 0 2 1 3 

sku
p

in
a

 D
 

ACC 0 0 0 0 0 

ACD 0 0 0 0 0 

ADE 0 1 0 5 6 

ADF 2,8 1,86 3,34 0 8 

AEC 4 2 0 1 7 
AED 13,61 17,07 5,49 9,83 46 

AEG 0 0 0 0 0 

AEH 0 0 0 0 0 
AFA 0 0 0 0 0 

AFB 0 0 0 0 0 
AFC 1 0 3 25 29 

AFD 10,4 3,17 12,14 17,29 43 

AFE 0 0 0 0 0 
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AFF 0 0 0 0 0 
AFG 12,96 13,55 6,49 3 36 

AFH 26,95 10,85 5,2 3 46 

BBA 0 0 0 0 0 
BBB 0 0 0 0 0 

BCK 0 0 0 0 0 
BDA 0 0 0 0 0 

BDB 0 0 0 0 0 

BDE 0 0 2 0 2 
BDF 0,5 1,5 6 1 9 

BEC 0 0 0 0 0 
BED 0 0 0 0 0 

BFA 0,5 2,17 0,33 0 3 
BFB 3,34 1,41 2,25 0 7 

BGH 0 0 0 0 0 

CDE 0 0 0 0 0 
CDF 0 0 0 0 0 

Medzisúčet 
/skupina D/  

76,06 54,58 46,24 65,12 242 

SÚČET  
/všetky 

skupiny/ 
 

91,76 61,88 49,74 75,62 279 

Zdroj: Naništová, D. (2016)  
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Graf č. 8 „Celá finančne dotovaná publikačná činnosť podľa katedier za rok vykazovania 2014“ 

 

Výsledky, ktoré zobrazuje vyššie uvedený graf č. 8 vypovedajú o najproduktívnejšej katedre 

fakulty v roku vykazovania 2014. Tieto boli spracované na základe výstupov jednotlivcov a ich 

katedrovej príslušnosti. Na grafe 8 je znázornený podiel jednotlivých katedier na celkovej 

produktivite fakulty, pričom z výsledkov jednotlivých tvorivých zamestnancov sme zostavili 

rebríček najviac publikujúcich autorov. Do úvahy sme zobrali práve tých, ktorí v danom roku 

vykazovania mali v internom knižničnom systéme BIREP a tým aj v celoslovenskej databáze 

CREPČ evidovaných minimálne 5 celých výstupov (po prepočítaní ich reálneho podielu na 

publikáciách). Dané kritérium splnila iba štvrtina (15) z celkového počtu 60 autorov – AZ fakulty 

na plný pracovný pomer v roku 2014. Štyria autori z uvedeného rebríčka.(27%) tvoria AZ 

spadajúci do oblasti výskumu SaBV. Poradie ponúka  nasledujúca tabuľka č. 12. 

Tabuľka č. 12 „Finančne dotovaná publikačná činnosť jednotlivcov v roku vykazovania 2014“  

P.č. Meno autora Katedra 

Počet výstupov v kategóriách 

v roku vykazovania 2014 Spolu 

A1 A2 B C D 

1. P. Beňo KLVMv
Z 

1 3,2 0 0 12,83 17,08 

2. J. Brňová KLVMvZ 0 0 0,5 0 12,11 12,61 

3. A. Strehárová KVZ 0 0 0 0 10,19 10,19 

4. M. Majdan KVZ 0 0 5,75 0 3,61 9,36 

5. L. Pavelek KSP 0 0,5 0 1 6,09 7,59 

6. S. Blažíčková KLVMvZ 0 1,2 0 0 5,99 7,19 

7. A. 
Bražinová 

VZ 0 0 2,59 0 4,59 7,18 

KVZ
91,76
33%

KLVMvZ
22%

KOŠ
18%

KSP
27%

Celá finančne dotovaná publikačná činnosť 
podľa katedier za rok vykazovania 2014

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP
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8. J. Levická KSP 1 1 0 0 4,83 6,83 

9. J. Slaný KSP 0 2 0 0 4,5 6,5 

10. V. Krčméry KOŠ 0 0 0,5 0 5,65 6,15 

11. K. 
Letovancov
á 

KSP 0 0 0 0 6,08 6,08 

12. Maníková KVZ 0 0 0 0 5,75 5,75 

13. A. 
Benedikovičová 

KVZ 0 1,7 0 0 3,99 5,69 

14. M. Rusnák KVZ 0 0,84 1,42 0 3,23 5,49 

15. Garabášová KVZ 0 0 0 0 5,24 5,24 

 

K tabuľke ešte pridáme informáciu o zastúpení jednotlivých katedier v rebríčku 

najproduktívnejších autorov. Najviac autorov je z Katedry verejného zdravotníctva (7), 

nasleduje Katedra SP (4), tretia v poradí je katedra LVMvZ s 3 autormi a na štvrtom mieste je 

Katedra OŠ, kde minimálny počet 5-tich celých výstupov dosiahol iba 1 autor. Čo do 

priemerného počtu publikácií na jedného AZ, najproduktívnejší sa javia autori z katedry 

LVMvZ, kde na jedného autora pripadá priemerne 12,3 výstupu, čo je vynikajúci výsledok aj 

keď je treba podotknúť, že sa jedná väčšinou o výstupy D kategórie. Ak sa ale pozrieme na 

najproduktívnejšiu katedru z hľadiska publikovania karentovaných výstupov, tak tou je 

bezvýhradne katedra VZ, kde je takýchto publikácií celkovo 9,76 a v priemere na jedného 

v tabuľke započítaného autora (7 autorov z KVZ) je toto číslo 1,4 výstupu na jedného 

započítaného autora. Výrazne najproduktívnejším autorom vykazovacieho obdobia 2014 bol, 

rovnako, ako tomu bolo za vykazovacie obdobie 2012 a 2013, zástupca KLVMvZ, doc. 

PharmDr. Pavol Beňo, CSc. Avšak najproduktívnejším autorom karentovaných výstupov 

(ktoré sú v tabuľke zaradené pod skupinou B), je opäť, ako v rokoch predchádzajúcich, doc. 

PhDr. Marek Majdan, PhD. 
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3.5 Najvýznamnejšie publikačné a vedecko-výskumné 

výsledky za rok 2015  

Referát VVČ fakulty spracoval aj za rok 2015, podobne, ako tomu bolo v predchádzajúcich 

rokoch, materiál o najlepších publikačných a vedecko-výskumných aktivitách fakulty. Materiál 

bol podkladom pre  rektorátne oddelenie vedy a výskumu, za účelom spracovania výročnej 

správy o činnosti celej TU za rok 2015. V nasledujúcej podkapitole uvádzame výber z daného 

materiálu a súčasne sa bližšie (aj štatisticky) venujeme najlepším výstupom roku 2015, ako 

aj ich autorom.  

3.5.1 Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2015 

Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite AZ fakulty na plný pracovný pomer, ktoré 

vyšli v roku 2015, patria tieto vedecké výstupy: 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA) 

1. Jana Levická, Katarína Levická, Zuzana Truhlářová ; Teoreticko-empirické 
reflexe solidarity  [rec. Ondrej Botek, Jana Marie Havigerová, Blahoslav 
Kraus]. - Vyd. první. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - 100 s. - ISBN 978-
80-7435-574-5. 

2. Jana Levická, Katarína Levická ; Prípadová sociálna práca - zrod a rozvoj. 
[rec. Beáta Balogová, Eva Mydlíková et al ]. - Vyd. první. - Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2015. - 112 s., [7 AH]. - ISBN 978-80-7435-574-3 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 
1. Juraj Horváth; Peroperačné komplikácie katarakty a možnosti ich riešenia 

[rec. Jozef Horváth]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. - 1 CD-ROM; 75 s. - ISBN 978-80-8082-
845-5. 

2. Ronald A. Asherson, Vladimír Bošák et al. ;  Oftalmo-reumatológia II. Igor 
Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová [(eds.)] [rec. Marián Bernadič, Anton 
Gerinec]. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2015. - 393 s. - ISBN 978-80-89607-31-0 

3. Juraj Horváth ; Katarakta - základné ošetrovateľské postupy v prevencii 
vzniku endoftalmitídy [elektronický zdroj] / [rec. Andrea Lajdová]. - 1. vyd. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 
2015. - 1 CD-ROM, 83 s. - ISBN 978-80-8082-847-9. 

4. Ľubica Ilievová, Jana Boroňová; Adaptácia nástrojov merania 
v ošetrovateľstve.  [rec. Gabriela Vörösová, Andrea Bratová, Miron Šramka]. 
- 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - 
(Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-910-0. 

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách (ABB) 

1. Jana Levická, Katarína Levická. Teoretické východiská identity sociálnej 
práce. In: Identita slovenskej sociálnej práce. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-872-1. - S. 
11-80. 

 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150809&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
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Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC) 

1. Patricia Dobríková. Sozial-kulturelle Aspekte in der Zeit des Sterbens und 
Trauerns in der römisch-katholischen und griechisch-katholischen Kirche 
in der Slowakei. In: Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, sozialen 
und religiösen Kontexten. - Dzięgielów : Warto, 2015. - ISBN 978-83-63562-76-2. 
- S. 47-65 [1,74 AH] 

2. Jana Levická, Katarína Levická. The slovak family in time. 
In: Issues of contemporary family in the international context. - Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2015. - ISBN 978-80-7435-571-4. - S. 47-67 [1,2 AH]. 

3. Jana Levická. Rodina, její úlohy a funkce v kontextu doby. 
In: Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů. - Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2015. - ISBN 978-80-7435-570-7. - S. 7-25 [1,1 AH]. 
 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 
1. Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific 

mortality for 240 causes of death, 1990-2013 : a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013 / Mohsen Naghavi, ... Marek Majdan, 
Alexandra Bražinová et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 385, No. 9963 
(2015), s. 117-171 IF-2015=44.002 

2. CYB5A polymorphism increases androgens and reduces risk of rheumatoid 
arthritis in women / Klaus Stark et al. In: Arthritis Research and Therapy. - ISSN 
1478-6354. - Vol. 17 (2015), s. 56 [15 s.].  IF-2015=3.979 

3. Factors that may improve outcomes of early traumatic brain injury care: 
prospective multicenter study in Austria / Alexandra Bražinová et al. 
In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. - 
ISSN 1757-7241. - Vol. 23, published: 16.07.2015, s. 1-11. IF-2015= 2.31 

4. In vitro bioactivity of silicon nitride-hydroxyapatite composites / Magdaléna 
Precnerová et al. In: Ceramics International. - ISSN 0272-8842. - Vol. 41, Issue 

6 (2015), s. 8100-8108. IF-2015= 2.758 
5. Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic 

Brain Injury (CENTER-TBI) : A Prospective Longitudinal Observational Study / 
Andrew I.R. Maas, ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová et al. 
In: Neurosurgery. - ISSN 0148-396X. - Vol. 76, Issue 1 (2015), s. 67-80. IF-2015= 
3.78 

6. Research note : Urban street tree density and antidepressant prescription 
rates A cross-sectional study in London, UK / Mark S. Taylor et al. 
In: Landscape and Urban Planning. - ISSN 0169-2046. - Vol. 136 (2015), s. 174-
179. IF-2015= 3.654 

 
7. Associations of Leg Lenght, Trunk Lenght, and total adult height with 

menieres: Cross - Sectional analysis in the UK Biobank / Jessica, S. Tyrrell 
a kol. In: Ear and Hearing. - ISSN 0196-0202. - Vol. 36, Issue 3 (2015), s. E122-
E128.. IF-2015= 2,517 

 
8. Integrating dispersion modelling and lichen sampling to assess harmful 

heavy metal pollution around the Karabash copper smelter, Russian 
Federation / Adam S. Pollard et al. In: Atmospheric Pollution Research. - ISSN 
1309-1042. - Vol. 6, Issue 6 (2015), s. 939-945. IF-2015=1,401  

 
9. First Report of New Delhi Metallo-beta-Lactamase-1-Producing Strains in 

Slovakia / Naďa Kulková et al. In: Microbial Drug Resistance. - ISSN 1076-6294. 
- Vol. 21, Issue 1 (2015), s. 117-120. IF-2015= 2,529 

 
10. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 

diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 
1990-2013 : quantifying the epidemiological transition / Murray, Christopher 
J.L., ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. 
- Vol. 386, No. 10009 (2015), s. 2145-2191. IF-2015= 44,002 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146800&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146800&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147306&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147389&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141255&fs=4571478368504B168E3FA5A61874EA65
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138390&fs=4571478368504B168E3FA5A61874EA65
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=145621&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=145936&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151757&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151758&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151761&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151384&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
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11. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with 
disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 
1990-2013 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2013 / Vos, Theo ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 386, No. 9995 (2015), s. 743-800. IF-
2015=44,002  

 
12. Severity, causes and outcomes of traumatic brain injuries occurring at 

different locations : implications for prevention and public health / Marek 
Majdan et al. In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - 
Vol. 23, Issue 2 (2015), s 142-148. IF-2015=0,525  

 
13. The Effect of Social Support and Meaning of Life on the Quality-of-Life Care 

for Terminally Ill Patients / Patrícia Dobríková et al. In: American Journal of 
Hospice and Palliative Medicine. - ISSN 1049-9091. - Vol. 32, Issue 7 (2015), s. 
767-771; first published on August 8, 2014, s. 1-5. IF-2015= 1,296 
 

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM) 

1. The impact of body mass index on severity, patterns and outcomes after 
traumatic brain injuries caused by low level falls / Marek Majdan et al. 
In: European Journal of Trauma and Emergency Surgery. - ISSN 1863-9933. - 
online 8.1.2015   IF-2015=0,472 

2. Unintentional fall-related mortality in the elderly : comparing patterns in two 
countries with different demographic structure / Marek Majdan, Walter 
Mauritz. In: BMJ Open. - ISSN 2044-6055. - Vol. 5, Issue 8 (2015), article number 
e008672.   IF-2015=2,562 

3. 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. - ISSN 1212-4117. - Roč. 
17, č. 3 (2015), s. 158-162 [e138–e141]. 

4. Modelovanie procesu interného auditu v zdravotníckom zariadení = 
Process modeling of internal audit in healthcare center / Vladimír Bolek, Jana 
Filanová, Iveta Ondrášová, Jana Martinková. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - 
Roč. 17, č. 3 (2015), s. 175-184 [e154-e162]..  

5. Sociological Concepts of Identity and Social Capital: The State of civil 
society in Slovak Republic / Lukáš Pavelek, Patricia Dobríková. In: The Social 
Sciences. - ISSN 1818-5800. - Vol. 10, no. 4 (2015), p. 527-531. 

6. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientu v Centru 
hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011 = Hyperbaric oxygen 
therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava 
in the years 2007-2011 / Hájek M. et al. In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 
0069-2328. - Roč. 70, č. 4 (2015), s. 200-209. 

7. Health impact assessment / Monica Mary Eileen O´Mullane, Ben Harris-Roxas. 
In: Journal of Environmental Assessment Policy and Management. - ISSN 1464-
3332. - Vol. 17, Issue 1 (2015), s. 1-11, article 1555005. 

8. Effectiveness of various ventilation systems in reducing exposure to 
biomass related particles : A real-life experiment / Marek Majdan et al. 
In: Annals of Tropical Medicine and Public Health. - ISSN 1755-6783. - Vol. 8, 
Issue 3 (2015), s. 45-49. 

9. Assessment of the biomass related indoor air pollution in Kwale district in 
Kenya using short term monitoring / Marek Majdan et al. In: African Health 
Sciences. - ISSN 1680-6905. - Vol. 15, Issue 3 (2015), s. 972-981. IF-2015=0,642 

10. 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. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137086&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137086&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=91351&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=123032&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147814&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147814&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151747&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149703&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149785&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149785&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
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SÚHRN: 

Najdôležitejších publikácií, ktoré boli vydané autormi ako výstup fakulty v roku 2015, je 
celkovo 33 a sú kategorizované v týchto kódoch a skupinách: 

Tabuľka č. 13 „Sumár najdôležitejších publikácií FZaSP s rokom vydania 2015“  

Kategória publikácie Kód/skupina financovania počet 

Vedecké monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

AAA/A1 2 

Vedecké monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách 

AAB/ A1 4 

Štúdie v časopisoch a 
zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

ABB/ A1 1 

Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

ABC/ A1 3 

Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

ADC/B 13 

Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných 
v databázach 

ADM/C 10 

SPOLU: A1 (10), B (13) C (10) 33 

 

3.5.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2015 

 Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 

1. Medzinárodný projekt Financial Literacy of Roma (FINALLY) je 
zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti u dospelých Rómov. 
Prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích materiálov, cvičení a kvízov je 
cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť dospelých Rómov. Prostredníctvom 
špecializovaných metód učenia, bude projekt priamo zameraný na 
zlepšenie dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre dospelých Rómov a 
stimulovať dopyt po vzdelávaní medzi rómskou komunitou všeobecne. 
Krajiny zapojené do projektu: Slovinsko (koordinátor), Bulharsko, Grécko, 
Srbsko, Taliansko, Slovensko (TRUNI). 

2. Medzinárodný projekt GENOVATE je výskumný projekt hradený z fondu 
FP-7, ktorý je realizovaný na siedmich partnerských univerzitách s 
rôznym inštitucionálnym a národným kontextom rodovej rovnosti. 
GENOVATE projekt chce realizovať stratégie pre transformáciu 
organizačných štruktúr smerom k rodovo kompetentnejšiemu 
manažmentu. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť rovnaké príležitosti 
pre ženy a mužov povzbudením viac rodovo kompetentného 
manažmentu vo výskume, inováciách a vedeckých rozhodovacích 
útvaroch, so špeciálnym zameraním na univerzity. 

3. Projekt CENTER-TBI je výskumný projekt financovaný Európskou 
komisiou v rámci 7.rámcového programu. Cieľom projektu je zlepšiť 
charakteristiku a klasifikáciu úrazov mozgu, zlepšiť liečbu a identifikovať 
najúčinnejšie klinické postupy v manažmente úrazov mozgu. Na projekte 
sa podieľa 42 partnerských inštitúcií z celého sveta, Trnavská univerzita 
je jednou z nich (konkrétne partner č.6). Vedúcou inštitúciou v projekte je 
belgická Antwerp University Hospital (Universitair Ziekenhuis Antwerpen). 

4. Aktivity projektu e-Roma Resource sú orientované na podporu 
celoživotného vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách za 
účelom vytvorenia informačnej a vzdelávacej on-line platformy. Celý 
projekt bude realizovaný s jasným a dynamickým zameraním na potreby 
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užívateľov e -RR on-line platformy, ktorá bude vytvorená na základe 
zistených potrieb cieľových skupín. Medzinárodná spolupráca medzi 
vzdelávacími organizáciami, príslušnými inštitúciami, orgánmi a 
mimovládnymi organizáciami je vnímaná ako krok k zefektívneniu 
vzdelávania Rómov, ušetreniu úsilia a finančných prostriedkov, rovnako 
ako zálohovanie sietí, ktoré detekujú osvedčené postupy, projekty a 
vzdelávacie nástroje, rozširovanie týchto výsledkov a ich podporu. V 
tomto zmysle on-line platforma zabezpečí rýchle a účinné šírenie 
informácií z oblasti vzdelávania Rómov na všetkých úrovniach a na druhej 
strane zamedzí duplicite projektov a investíciám. 

5. Domáci výskumný projekt Identita sociálnej práce v kontexte 
Slovenska je hradený z grantovej agentúry APVV. Hlavný cieľ výskumu 
je zistiť aktuálnu mieru profesijnej identity u slovenských sociálnych 
pracovníkov a identifikovať faktory posilňujúce respektíve oslabujúce jej 
formovanie. Globalizácia priniesla a prináša významné  zmeny, ktoré 
zasahujú aj oblasť sociálnej práce, stavajú pred ňu nové úlohy a výzvy, 
ktoré posúvajú hranice profesie novým smerom. Táto skutočnosť viedla 
riešiteľský kolektív  k formulovaniu hlavného  výskumného cieľa, ktorým 
je: Zistiť aktuálnu mieru profesijnej identity u slovenských sociálnych 
pracovníkov a identifikovať faktory posilňujúce respektíve oslabujúce jej 
formovanie., ktorý je rozložený do troch čiastkových cieľov.  

 Začatie a realizácia nových projektov v roku 2015: 
1. Domáci výskumný projekt Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti 

včasnej  intervencie v podmienkach Slovenska, hradený z grantovej 
agentúry APVV. Hlavným cieľom projektu je zistiť reálny stav v oblasti 
poskytovania služby včasnej intervencie v SR. Vychádzajúc z tohto cieľa 
boli formulované čiastkové ciele: Zmapovať poskytovanie služby včasnej 
intervencie na Slovensku. Identifikovať potreby poskytovateľov služieb 
včasnej starostlivosti. Identifikovať potreby rodín s deťmi so zdravotnými 
problémami. Zistiť vplyv služby včasnej intervencie na rozvoj potenciálu 
dieťaťa so špecifickými potrebami. 

3.6 Atribút ocenenia (AO) za rok 2015 

Súčasťou hodnotenia výskumnej úrovne fakulty a v rámci nej jednotlivých oblastí výskumu 

(podľa, aj v roku 2015 platných kritérií procesu II. KA), sú AO, v ktorých sa v roku 2015 na 

fakulte sledovali tradične dva typy ukazovateľov: 

ČASŤ A) 

Údaje o osobných účastiach tvorivých zamestnancov, akými sú prednášky na  kongresoch, 

konferenciách či iných podujatia, účasť na riešení grantových úloh (projektov), členstvá 

na rôznych odborných resp. vedeckých fórach, v inštitúciách, v radách, v komisiách či 

v porotách alebo iný, špecifický typ ocenenia, svedčiaci o uznaní kvality vedecko-

výskumného potenciálu pedagogických zamestnancov fakulty.  

Zber údajov pre tieto ukazovatele vedecko-výskumnej produktivity AZ fakulty sa uskutočnil 

aj pre rok 2015 a to rovnakou formou - metodikou, t. j. prostredníctvom rozoslania 

požiadavky na vyplnenie príslušných formulárov. Avšak v dôsledku časovej tiesne na 

referáte VVČ, kde okrem iných agend pribudla v roku 2016, kedy sa materiál zberal a mal 

spracúvať, aj veľká a náročná agenda habilitačných a vymenúvacích konaní. Táto náročná 

agenda obnášala nielen v prípravu metodicko-koncepčných materiálov k týmto konaniam 

ale aj proces prípravy k začatiu niekoľkých konaní. Celkovo bolo v rámci prvého 

neoficiálneho predkola začatých 5 profesorských konaní a to iba za obdobie druhej 

polovice kalendárneho roku 2016 (doc. Fábryová, doc. Beňo, doc. Jusko, doc. Ondriska, 
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doc. Dobríková). Ďalším zásadným dôvodom, že atribúty ocenenia v časti A) neboli na 

referáte VVČ štatisticky spracované je fakt, že ani v čase spracúvania tejto výročnej správy 

o VVČ za rok 2015 (december 2016 - január 2017) nie je referát vybavený príslušným PC 

softwarom, ktorý by spracovanie týchto dát výrazne zrýchlil, uľahčil, zefektívnil. Referát 

VVČ takýto program pre učiteľov a aj administrátorov - spracúvateľov požaduje kontinuálne 

už niekoľko rokov. Do roku 2014 vrátane sa tieto dáta štatisticky spracúvali „manuálne“, čo 

bolo vždy veľmi časovo aj odborne náročné. Z uvedených dôvodov bude predmetná časť 

kapitoly 3.6 „Atribút ocenenia za rok 2015“ v bode A) spracovaná až po zakúpení takéhoto 

programu a následnom naplnení databáz údajmi za príslušný kalendárny rok samotnými 

autormi. 

 

ČASŤ B) 

Údaje o citačnom indexe interných (t. j. zamestnaných na UTPČ) tvorivých zamestnancov 

fakulty.  

Výsledky tejto časti atribútov ocenení je možné prezentovať a to z dôvodu, že táto výročná 

správa sa ešte začiatkom roku 2016 stále dopracúvala a v tomto období, vďaka iniciatívnej 

práci zo strany referentov VVČ a podpory nového prodekana pre VVČ a PhD. štúdium, 

RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. (vymenovanej od 1.1.2016) sa podarilo naplniť internú 

knižničnú databázu Birep citáciami, ktoré sa dovtedy do tejto databázy dostávali iba 

sporadicky a citácie s kódom C1 a C2 (z pohľadu kvality najdôležitejšie), takmer vôbec nie. 

O citačnom indexe teda pojednávame v ďalšej podkapitole č. 3.6.2.  

 

Treba pripomenúť, že sledovanie oboch atribútov ocenení (časť A aj B) je významné nielen 

pre akreditačné účely ale aj z dôvodu každoročného zberu dát a ich následného štatistického 

vykazovania pre MŠVVaŠ SR, pre R-TU či pre ďalšie účely (výročné správy o činnosti fakulty 

a pod.). Oba typy ukazovateľov sa do roku 2014 sumarizovali a spracúvali nielen z pohľadu 

celej fakulty, ale aj separátne pre každú oblasť výskumu, v ktorej fakulta poskytuje 

vysokoškolské vzdelávanie. V nasledujúcich podkapitolách sa z už spomínaných časových 

a technických dôvodov nachádzajú sumárne údaje: 

- v časti A) za roky 2010-2014 (chýba spracovať rok 2015) 

- v časti B) je citovanosť autorov za rok 2015 spracovaná iba sumárne, z pohľadu 

celej fakulty, nie osobitne za každú oblasť výskumu, či po jednotlivých autoroch. 

 

3.6.1 Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania... 

K dátumu spracovania údajov do VS o VVČ za rok 2015 nie sú dáta roku 2015 štatisticky 
spracované (ako je uvedené v kapitole 3.6). Predsa však ponechávame v podkapitole 
pojednávajúcej o tejto časti VVČ údaje za predchádzajúce obdobie, t. j. roky 2010-2014. 

 

Tabuľka č. 14 „Porovnanie aktivít časti A) atribútov ocenení za kalendárne roky 2010- 2014“ 

 

 

P.č 

 

 

Druh 

činnosti 

Počet 

 

ROK 

2010 

 

ROK 

2011 

ROK 2012 

LaFV/SaBV/SP 

ROK 2013 

LaFV/SaBV/SP 

ROK 2014 

LaFV/SaBV/SP 
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1. 

Počet 

grantových 

úloh, na 

riešení 

ktorých sa 

podieľali 

tvoriví 

zamestnanci 

FZaSP 

Nesle

dovan

é 

34 20/7/27 

 

 

9/8/17 

 

 

 

7/10/17 

 

2. 

Podujatia 

domáce – 

pozvaný 

referát 

Nesle

dovan

é 

Nesledované 10/4/14 6/0/6 

 

 

20/1/21 

 

 

3. 

Podujatia 

domáce – 

prihlásený 

referát 

Nesle

dovan

é 

Nesledované 60/2/62 

 

47/13/60 

 

 

18/12/30 

 

4. 

Podujatia 

domáce so 

zahraničnou 

účasťou- 

pozvaný 

referát 

30 23 22/24/46 

 

14/2/16 

 

 

6/1/7 

 

5. 

Podujatia 

domáce so 

zahraničnou 

účasťou- 

prihlásený  

referát 

82 130 79/29/108 

 

44/8/52 

 

 

18/1/19 

 

6. Poster 39 34 46/9/55 25/4/29 

 

34/1/35 

 

7. 

Podujatia 

zahraničné-

pozvaný 

referát 

16 42 50/14/64 

 

16/11/27 

 

 

8/4/12 

 

8. 

Podujatia 

zahraničné-

prihlásený 

referát 

43 74 36/16/52 

 

12/17/29 

 

 

19/20/39 

 

9. 

Organizovani

e a vedecká 

garancia 

podujatia- 

medzinárodn

ého 

11 14 20/21/41 

 

11/21/32 

 

 

14/14/28 

 

10

. 

Organizovani

e a vedecká 

garancia 

podujatia- 

domáceho 

24 76 21/5/26 

 

12/3/15 

 

 

 

7/3/10 
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11

. 

Členstvo 

v medzinárod

ných 

výboroch, 

komisiách, 

radách a 

umeleckých 

porotách 

10 19 18/5/23 

 

4/3/7 

 

 

 

 

 

8/3/11 

 

12

. 

Členstvo 

v celoštátnyc

h odborných 

a vedeckých 

výboroch, 

komisiách, 

radách 

33 18 31/6/37 26/9/35 

 

 

 

17/4/21 

 

13

. 

Členstvo vo 

vedeckých 

grémiách a 

redakčných 

radách 

časopisov- 

zahraničných 

6 27 19/14/33 6/9/15 

 

 

 

5/3/8 

 

14

. 

Členstvo vo 

vedeckých 

grémiách a 

redakčných 

radách 

časopisov- 

domácich 

10 60 36/17/53 20/11/31 

 

 

 

17/8/25 

 

15

. 

Iný druh 

ocenenia 
---- ----- 4/5/9 18/12/30 

 

28/8/36 

 

16

. 

Recenzie 

(nová položka 

sledovaná  od 

roku 2013 za 

obdobie 

2008-2013 

z dôvodu 

príprav na II. 

KA) 

1/5/6 3/6/9 4/8/12 12/15/27 

 

3/5/8 

 

17

. 

Expertná 

činnosť (nová 

položka 

sledovaná od 

roku 2013 za 

obdobie 

2008-2013 

z dôvodu 

príprav na II. 

KA) 

 

--/2/0 

 

--/3/0 

 

--/1/0 

 

--/4/7 

 

 

-/1/1 
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18

. 

Medzinárodn

é alebo 

národné 

ceny/oceneni

a (nová 

položka 

sledovaná od 

roku 2013 za 

obdobie 

2008-2013 

z dôvodu 

príprav na II. 

KA) 

 

--/0/0 

 

--/0/0 

 

--/0/0 

 

--/1/1 

 

 

-/0/0 

 

POČET 

EVIDOVANÝCH 

AKTIVÍT SPOLU: 

312 563 

 

476/187/663 

 

 

282/151/433 

 

229/99/328 

 

NÁRAST/POKLES 

OPROTI 

PREDCHÁDZAJÚCIM 

ROKOM (v %) 

--- 

o 251 

výstupov 

viac  

(nárast=+81%) 

o 100 výstupov  

viac  

(nárast = +18%) 

o 230 

výstupov 

menej  

(pokles= -35%) 

o 105 

výstupov 

menej  

(pokles= -24%) 
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3.6.2 Atribút ocenenia – Časť B) - citácie 

Tabuľka č. 15 „Prehľad citácií tvorivých pracovníkov FZaSP za roky 2012-2015“ 

ROK 
Oblasť 

výskumu 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 

SPOLU 

C1 
/citácie 
v zahraničnýc
h 
publikáciách 
registrované 
v citačných 
indexoch 
WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C2 
/citácie 
v domácich 
publikáciác
h 
registrovan
é 
v citačných 
indexoch 
WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C3 
/citácie 
v zahraničnýc
h 
publikáciách 
neregistrovan
é v citačných 
indexoch/  

C4 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
neregistrovan
é v citačných 
indexoch/ 

C5 
/recenzie 
v  zahraničnýc
h 
publikáciách/ 

C6 
/recenzie 
v domácich 
publikáciác
h/ 

2012 

OV_06. 0 0 8 15 1 0 24 

OV_18. 
355 /v tom 
98 WoS/ 

1 
Scopus 

20 21 5 11 413 

spolu 355 1 28 36 6 11 437 

2013 

: 

OV_06. 0 0 

22 /v tom 
20 vo 

výstupoch 
kategórie. 
A alebo B/ 

38 /v tom 
25 vo 

výstupoch 
kategórie 
A alebo B/ 

0 0 60 

OV_18. 
75 /v tom 
62 WoS/ 

2 
Scopus 

7 33 6 1 124 

spolu 75 2 29 71 6 1 184 

2014 

: 

OV_06. 

5 WoS 0 

6 /všetky 
vo 

výstupoch 
kategórie 
A alebo B/ 

8 /v tom 7 
vo 

výstupoch 
kategórie 

B/ 

0 0 19 

OV_18. 263 /v tom 
185 WoS/ 

0 2 5 0 1 271 

spolu 268 0 8 13 0 1 290 

2015 

: 

Celá 
FZaSP 
(zdroj 

Birep – 
stav 

k 1.12.20
16) 

340 1 13 46 0 1 401 

 

Druhý ukazovateľ AO, ktorým je citačný ohlas na publikácie tvorivých zamestnancov fakulty 

(zamestnaných na 1,0 úväzok) zaznamenal v porovnaní s rokom 2014, čo sa týka celkového 

počtu citácií, výrazný nárast (+111 citácií). Potešiteľnou je najmä skutočnosť, že sa zvýšil 

počet citácií s kódom C1, ktorých je až 340, čo je o 72 viac ako v roku 2014 a ešte markantnejší 

je rozdiel s rokom 2013 (+265 citácií). Pritom sa jedná o citácie, ktoré sú z hľadiska akreditácie 

najdôležitejšie, t. j. jedná sa o citácie v databázach WoS alebo Scopus. Tak ako po minulé 

roky, aj tento krát treba pripomenúť, že pozitívnejšie výsledky v počte citácií za roky 2014 

a 2015 s kódom C1 (t. j. zahraničné citácie WoS a Scopus), na práce AZ fakulty, ktoré 

zohľadňuje vyššie uvedená tabuľka, nemusia byť odrazom reálnej skutočnosti, t. j. že za 

ostatné dva kalendárne roky boli autori o toľko viac citovanejší. Do počtu citácií v rokoch 2012-
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2013 zasiahol negatívne fakt, že sa na fakulte dovtedy vyhľadávaniu a vypracúvaniu citačných 

rešerší pre AZ fakulty nevenovala pozornosť a ani samotní autori sa touto činnosťou 

nezaoberali (až na pár výnimiek). Táto mravenčia práca pri zbere dát bola pre roky 2014 a 

2015 výsledkom snahy pracovníkov referátu pre vedu a výskum, ktorí nielenže citačné rešerše 

pre väčšinu zamestnancov vypracovali, ale ich aj poskytovali na ďalšie spracovanie – t. j. 

evidenciu do univerzitnej knižnice. Napriek tomu sa tieto citácie (aj spätne z predchádzajúcich 

rokov) dostali do systému Birep až po viacnásobných urgenciách na adresu univerzitnej 

knižnice. V čase, kedy sa zostavuje táto výročná správa, t. j. december 2016 – január 2017, 

by už mal práve pre citácie za rok 2016 fungovať novo nadstavený systém, ktorý upravuje 

„Nariadenie dekana k Birep 2016“, že AZ si musia svoje rešerše vypracovať, resp. dať si ich 

vypracovať za poplatok do UK v Bratislave. V opačnom prípade musia poskytnúť na referát 

VVČ fakulty podklady o svojej bibliografii z WoK a Scopus, podľa ktorých by sa rešerše v réžii 

referátu vypracovali a následne poskytovali k preklopeniu do systému Birep. Takého 

vypracúvanie citačných rešerší by však žiadalo administratívne posilniť referát VVČ. Inak je to 

s citáciami s kódom C3 a C4, tie sa dostávajú do knižnice (do Birep-u) priebežne, a to v čase, 

keď si podklady ku nim autori prinesú k spracovaniu (nahláseniu) na referát VVČ. Rovnaký 

princíp (priebežného predkladania výstupov k ich postúpeniu do UK)  je, spomenutým 

nariadením dekana, zavedený aj pri publikačných výstupoch. O tomto novom metodickom 

postupe však budeme podrobnejšie informovať až vo výročnej správe za príslušný kalendárny 

rok, kedy „Nariadenie dekana k Birep 2016“ vstúpilo do platnosti, t. j. vo výročnej správe o VVČ 

FZaSP za rok 2016. Platnosťou tohto nariadenia by sa už nemalo stať (alebo by sa aspoň 

mala minimalizovať možnosť), že údaje v tabuľke o citovanosti nebudú úplné alebo aspoň 

viac-menej smerodajné, ako je tomu v tabuľke citovanosti za roky 2012 a 2013. 

Ako sme spomenuli, z technických dôvodov, ako aj z dôvodu časovej vyťaženosti referentov 

VVČ sa citačné rešerše z databáz WoS a Scopus pre AZ fakulty za rok 2015 nespracovali. 

Avšak do Birep-u sa aj napriek tomu niektoré tieto citácie za rok 2015 dostali (preklopili). Stalo 

sa to tým, že pri preklápaní citačných rešerší za rok 2014 (vypracovaných a postúpených 

k preklopeniu z referátu VVČ FZaSP), pracovníčka UK, ktorá je za ich preklopenie 

zodpovedná, logicky pripojila k citovanému výstupu všetky citácie, ktoré sa v daných dvoch 

databázach (WoS a Scopus) pri citovanom dokumente nachádzali (ale aj s autocitáciami). 

Táto skutočnosť viedla k tomu, že v internom systéme Birep sa teda nachádzajú aj citácie za 

rok 2015. Tento spôsob pripájania citácií (bez vypracúvania kvalitných rešerší – t. j. bez 

autocitácií) nie je veľmi užitočný, čo sa týka budúceho spracovania napr. akreditačných spisov. 

Totiž pri ich zostavovaní je nutné veľmi starostlivo „ustrážiť“ vylúčenie autocitácií. Preto pre 

efektivitu práce s Birep-om do budúcich období by bolo vhodnejšie, postupovať a preklápať 

iba „vyčistené“ rešerše (od autocitácií aj spoluautorov) a preklápať citácie len a výlučne na 

základe týchto „čistých“ rešerší. V opačnom prípade práca s citáciami zostane neefektívnou 

a rešerše z Birep-u pre rôzne účely nebudú použiteľné v takej forme, ako to systém 

vygeneruje. Preto je nevyhnutné v budúcnosti zabezpečiť, aby si kvalitné citačné rešerše, 

očistené od autocitácii, priebežne, za každý rok, spracovávali samotní autori a poskytli ich na 

evidenciu a pre potreby ďalšieho spracovania na referát VVČ. Keďže citačné rešerše neboli 
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autormi spracované a/alebo postúpené na referát VVČ, nie je teda možné v tejto časti VS 

uviesť zaujímavý rebríček najviac citovaných autorov (ako tomu bolo vo VS o VVČ za rok 

2014, keď citačné rešerše pre autorov spracovali pracovníci referátu VVČ). 
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3.7 Hodnotenie ARRA 2015 

Aj v roku 2015 bolo Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) vykonané 

hodnotenie fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku. Toto, v poradí už 

jedenáste hodnotenie, sa uskutočnilo na základe verejne dostupných a overiteľných údajov 

o vzdelávaní a výskume fakúlt, za rok 2014. FZaSP TTU v Trnave bola hodnotená aj tento 

krát (ako už od roku 2009), v rámci skupiny lekárskych vied (MED), kde patria odbory ako 

všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo 

a zdravotníctvo. Umiestnila sa na 6. mieste, čo značí udržanie si 6. priečky, ktorú obsadila 

v roku 2014 (hodnotené obdobie 2013). Udržanie si šiestej pozície, ktorú obsadzovala aj  

v rokoch 2010-2012 vrátane, nie je uspokojivým faktom, na strane druhej však fakulta nechala 

za sebou ďalšie tri vysoké školy zdravotníckeho zamerania. Prehľad o umiestnení FZaSP 

v rámci skupiny MED podľa tohto hodnotenia, vykonaných v rokoch 2007-2015, uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke č. 16. 

Tabuľka č. 16 „Umiestnenie v ARRA v rámci skupiny MED v rokoch 2007-2015“ 

ROK VYPRACOVANIA SPRÁVY 

RESP. HODNOTENIA 
HODNOTENÝ ROK UMIESTNENIE 

2007 2006 3. miesto 

2008 2007 5. miesto  

2009 2008 5. miesto 

2010 2009 6. miesto 

2011 2010 6. miesto 

2012 2011 6. miesto  

2013 2012 5. miesto  

2014 2013 6. miesto  

2015 2014 6. miesto  
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4 EDIČNÁ ČINNOSŤ  V ROKU 2015 

Edičná komisia FZaSP v roku 2015 zasadala dňa 27.5.2015 za prítomnosti dekana, prof. 

MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. v nasledovnom zložení: 

Predseda komisie:  doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

Členovia:   doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

PhDr. Marek Majdan, PhD. od 2.9.2013 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. od 2.9. 2013 

Mgr. Miriam Krištofiaková od 2.9.2013 

 

Edičná komisia na svojom zasadnutí prerokovala vydanie publikácie 

* Duševné zdravie verejnosti  

   Autor: MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD.  

Vydanie tejto monografie schválila Vedecká rada FZaSP na svojom rokovaní dňa 11.11.2015. 

 

Tabuľka č. 17 „Prehľad edičných titulov podľa žiadostí o ISBN v roku 2015“  

P.č. Typ Názov Autor ISBN 
Typ 
väzby 

1. 
Zborník 
abstraktov   

V. ročník konferencie doktorandov    

Polakovičová Z., 
Uhnáková D., 
Strýčková D., 
Vidová K. 

978-80-8082-
830-1 

tlač 

2. zborník 

Ochrana života XV. Novosti 

v ochrane života od počatia II. 

Pocta Albertovi Schweitzerovi 

Bohumil Chmelík 
978-80-8082-
812-7 

tlač 

3. 
Zborník 
abstraktov 

Zborník abstraktov z XIX. 
Slovensko-Českého kongresu 
o infekčných chorobách 

Strehárová A., 
Jarčuška P., 
Brňová J., 
Garabášová M. 

978-80-8082-
844-8 

tlač 

4. Monografia 

Prevencia vzniku 
endoftalmitídy pri ambulantnej 
operácii katarakty 

Juraj Horváth 
978-80-8082-
845-5 

tlač 

5. Monografia 

Katarakta – základné 
ošetrovateľské postupy 
v prevencii vzniku 
endoftalmitídy 

Juraj Horváth 
978-80-8082-
847-9 

tlač 

6. 

Zborník 
vedeckých 
publikácií 

Sprachkompetenz in der 
Wissenschaft 
Language Competence in the 
Science 

Jana Keketiová, 
Alžbeta 
Benedikovičová 

978-80-8082-
862-2 

CD 

7. 
Zborník 
abstraktov 

Nové trendy v ošetrovateľstve 
II. Gerontologické 
ošetrovateľstvo 

Martinková Jana, 
Puteková Silvia 

978-80-8082-
863-9 

CD 

8. 

Zborník 
vedeckých 
prác 

Nové trendy v ošetrovateľstve 
II.  Gerontologické 
ošetrovateľstvo 

Boroňová Jana, 
Botíková Andrea 

978-80-8082-
864-6 

CD 
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5 TVORIVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2015 

5.1 Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZaSP bolo v roku 2015 tak, ako v predchádzajúcich rokoch, 

garantované Etickou komisiou FZaSP TTU v Trnave, ktorá ako nezávislý poradný orgán 

dekana bola zriadená v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. Etická komisia FZaSP pracuje v zmysle ustanovení svojho štatútu 

a rokovacieho poriadku. Slúži na posudzovanie projektov biomedicínskeho výskumu 

realizovaného na FZaSP TU Trnava, v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, 

pôrodnej asistencie, psychológie, sociálnej práce. Jej úlohou je sledovať výskumné projekty 

fakulty v záujme ochrany fyzického a psychického zdravia ľudí, ktorí sa na výskumoch 

zúčastňujú. Zloženie Etickej komisie FZaSP sa ani v roku 2015 nezmenilo a bolo nasledovné: 

PREDSEDA:   doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

PODPREDSEDA:  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

ČLEN:    Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR - externý člen  

ČLEN:    doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

ČLEN:    MUDr. Alexandra Šimková, PhD. 

ČLEN:    PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

ČLEN:    PhDr. Martin Vereš, PhD. 

TAJOMNÍK:   PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

Etickej komisii TU FZaSP bolo predložených 13 žiadostí, z toho 6 žiadostí o schválenie 

realizácie výskumu k bakalárskej práci, 6 žiadostí o schválenie realizácie výskumu 

k diplomovej práci a 1 žiadosť z Filozofickej fakulty TTU o schválenie realizácie výskumu 

v zahraničí k dizertačnej práci. Z odboru Ošetrovateľstvo boli 4 žiadosti, z odboru Verejné 

zdravotníctvo 5 žiadostí a z odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 3 

žiadosti. 

Korešpondenčným hlasovaním boli schválené žiadosti: 

Bakalárske práce: 

 Annamária Slezáková: „ Kvalita života pacientov s karcinómom pľúc„  

 Vladimír Lazový: „Motivácia pri výbere povolania sestry„ 

 Magdaléna Huljaková: „Spirometria u študentov FZaSP„ 

 Terézia Kavcová: „Ako môžeme ovplyvniť chronickú obštrukčnú chorobu pľúc„ 

 Alexandra Mazúrová: „Úloha sestry v prevencii obezity„ 

 Zuzana Kaštanová: „Astma bronchiale a alergická nádcha„ 

Magisterské práce:  

 Bc. Radka Vlčková: „Podpora kvality života a fyzickej aktivity u mužov s karcinómom 

prostaty„ 

 Bc. Petra Krajčovičová: „Erysipelas u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej klinike 

v Trnave za posledných päť rokov“ 

 Bc. Veronika Krnáková: „Skríning nosičstva MRSA na Chirurgickej klinike a KAIM vo 

FN Trnava“ 

 Bc. Lucia Podstrelená: „Skríning nosičstva MRSA na Chirurgickej klinike a KAIM vo 

FN Trnava“ 

 Bc. Lenka Soľavová: : „Akútne a recidivujúce  uroinfekcie u žien hospitalizovaných na 

Infekčnej klinike za ostatných päť rokov“ 

 Bc. Katarína Krkošeková: : „Klinická prax z pohľadu študentov na FZaSP v Trnave“ 
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Dizertačné práce:  

 Mgr. Lucia Martinčeková: „The effect of interventions for forgiveness from the parents 

after the loss of a child” ( Efekt intervencie odpustením  u rodičov po strate dieťaťa) 

 

5.2 Hodnotenie úrovne v oblasti vedy v roku 2015 

V roku 2015 sa v súlade s ustanovením § 30 platného vysokoškolského zákona č. 131/2002 

v znení neskorších predpisov uskutočnilo hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

fakulty za predchádzajúci rok (2014). Správu o výsledkoch VVČ predložil na 2. riadnom 

zasadnutí VR FZaSP, dňa 11.11.2015, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, doc. PhDr. 

Marek Majdan, PhD. VR si správu vypočula, prerokovala a potrebnou väčšinou hlasov prijala 

uznesenie č. 5/2/2015, ktorým výročnú správu o vedecko-výskumnej činnosti zhodnotila. 

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014 je zverejnená na webovom 

sídle FZaSP (link: http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc) a originál, v tlačenej a zviazanej 

verzii, sa nachádza na referáte VVČ FZaSP TU Trnava. 

http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc
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Výročnú správu o VVČ FZaSP za rok 2015 vypracovali: 

      mobil: ++421 903 761 745 

 

                           Výročnú správu o VVČ FZaSP za rok 2015 schválili: 

 RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 

prodekan pre vedecko-výskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium 

 prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

                      dekan  

 

 

 

      

 

  

    

 PhDr. Ľubica Gergelová 

referent pre vedu a výskum 

Tel. 033/5939492 

lubica.gergelova@truni.sk 

 Mgr. Vladimír Gergel 

referent pre vedu a výskum 

Tel. 033/5939419 

vladimir.gergel@truni.sk 
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Univerzitné nám. č. 1 
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Slovensko 

Tel. ++421 33 5939492 

Fax ++421 33 5939492 
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