
Výročná 
správa 
O VEDECKO-VÝSKUMNEJ 

ČINNOSTI 

ZA ROK 2016 

Spracované v Trnave, júl 2017 - október 2017                                                                           

Schválené na rokovaní VR FZSP TU v Trnave dňa 25.10.2017                                

Uznesenie č.12/3/2017 

 

 

  

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 
   
   
Tel. ++421 33 5939492 
Fax ++421 33 5939492 

Univerzitné nám. č. 1 
918 43 Trnava  
Slovensko 

http://fzasp.truni.sk/ 
e-mail kontakt: 
lubica.gergelova@truni.sk 

    

http://fzasp.truni.sk/


 
 

OBSAH 
   

 

OBSAH 

ZOZNAM SKRATIEK .............................................................................................................. 3 

1 VEDECKÁ RADA FZSP V ROKU 2016 .............................................................................. 5 

1.1 ZLOŽENIE VEDECKEJ RADY V ROKU 2016 ...................................................................... 5 

1.2 ROKOVANIE VEDECKEJ RADY V ROKU 2016 ................................................................. 13 

1.3 HABILITAČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIA ...................................................................... 15 

2 INFORMACIE O VÝSKUMNEJ A TVORIVEJ ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2016 ....... 19 

2.1 ORGANIZAČNO-ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ REFERÁTU PRE VEDU ...................................... 19 

A VÝSKUM ............................................................................................................................ 19 

2.2 PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH KONCEPČNÝCH MATERIÁLOV, AKCIÍ A ĎALŠÍCH ČINNOSTÍ, KTORÉ 

ZABEZPEČOVAL REFERÁT PRE VEDU A VÝSKUM V ROKU 2016 ................................................. 21 

2.3 VEDECKÉ, ODBORNÉ A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ FAKULTOU.................... 24 

3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA FAKULTY V ROKU 2016 .............................. 26 

3.1 ATRIBÚT VÝSTUPOV – PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ CELEJ FZSP ZA ROKY VYKAZOVANIA 2008-2016

 ........................................................................................................................................... 27 

3.2 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI CELEJ FZSP 

ZA ROKY VYKAZOVANIA 2008-2016 ....................................................................................... 41 

3.3 POROVNANIE VÝSLEDKOV PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V KATEGÓRII A A B PODĽA KRITÉRIÍ 

PLATNÝCH PRE II. KA ZA ROKY VYKAZOVANIA 2008-2016 ....................................................... 44 

3.4 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ JEDNOTLIVCOV A KATEDIER ZA ROK VYKAZOVANIA 2015 PODĽA 

KRITÉRIÍ FINANCOVANIA ......................................................................................................... 47 

3.4.1 Tabuľkový a grafický prehľad o publikačnej činnosti jednotlivcov a katedier 

za roky vykazovania 2014 a 2015 z pohľadu ............................................................. 48 

financovania .................................................................................................................. 48 

3.5 NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKAČNÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2016 .............. 57 

3.5.1 Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2016 .................... 57 

3.5.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2016 ................................................ 61 

3.6 ATRIBÚT OCENENIA ZA ROK 2016 .................................................................................... 64 

3.6.1 Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania................. 67 

3.6.2 Atribút ocenenia – Časť B) - citácie .................................................................. 70 

3.7 HODNOTENIE ARRA ....................................................................................................... 72 

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ  V ROKU 2016 .................................................................................... 73 

5 TVORIVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2016 .................................................................................. 74 

5.1 ZABEZPEČENIE KVALITY A ETIKY VYKONÁVANÉHO VÝSKUMU ......................................... 74 

5.2 HODNOTENIE ÚROVNE V OBLASTI VEDY V ROKU 2016 .................................................. 76 

6 ZOZNAM PRÍLOH .............................................................................................................. 77 

7 ZOZNAM GRAFOV A TABULIEK ..................................................................................... 78 

7.1 ZOZNAM GRAFOV ....................................................................................................... 78 



 
 

OBSAH 
   

 
7.2 ZOZNAM TABULIEK ..................................................................................................... 78 

8 FOTODOKUMENTÁCIA .................................................................................................... 79 

8.1 FOTODOKUMENTÁCIA ZO SLÁVNOSTNÉHO ÚVODU PRACOVNÉHO ROKOVANIA VR FZSP TU 

V TRNAVE (30.3.2016) ......................................................................................................... 79 

9 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE ............................................................................................. 80 

10 INFORMÁCIE O FAKULTE ............................................................................................. 81 

 



S 3 
 

ZOZNAM SKRATIEK  
   

 

ZOZNAM SKRATIEK 
AO – atribút ocenenia 

AOB – akademická obec 

AS – akademický senát 

AV – atribút výstupov 

AZ – akademickí zamestnanci/akademický zamestnanec = zamestnanec na UTPČ 

CREPČ – centrálny register evidencie publikačnej činnosti 

EK – etická komisia 

EPČ – evidencia publikačnej činnosti 

FN – fakultná nemocnica 

FO – funkčné obdobie 

FZSP – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

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

IKS_Birep – interný knižničný systém Birep 

IND_Birep_2016 – Interné nariadenie dekana k Birep_2016 

KD – kolégium dekana 

KOŠ – Katedra ošetrovateľstva 

KLVMvZ – katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

KSP – sociálna práca 

KVZ – katedra verejného zdravotníctva 

LVMvZ – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

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

OHO – odborný hodnotiteľský orgán 

OV – oblasť výskumu 

PPP – plný pracovný pomer 

RP – rokovací poriadok 
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R-TU – rektorát Trnavskej univerzity 

RV – rok vykazovania 

SČK – Slovenský červený kríž 

SP – sociálna práca 

ŠÚ – štatistický úrad 

TTSK – Trnavský samosprávny kraj 
 
TU – Trnavská univerzita 

TZ – tvorivý zamestnanci 

UTPČ – ustanovený týždenný pracovný čas 

UK – univerzitná knižnica 

VF – vedenie fakulty 

VK – vymenúvacia komisia 

VR – vedecká rada 

VS – vymenúvací spis 

VS_VVČ – Výročná správa o VVČ 

VZ – verejné zdravotníctvo 

I. KA – prvá komplexná akreditácia 

II. KA – druhá komplexná akreditácia 
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1 VEDECKÁ RADA FZSP V ROKU 2016 

1.1 Zloženie vedeckej rady v roku 2016 

 

Zloženie vedeckej rady fakulty sa v roku 2016 menilo celkovo až šesť krát a to nasledovne: 

Ešte koncom roku 2015 boli avizované / resp. boli začaté riešenia  zmien v zložení VR 

fakulty, ktoré sa ukončili a prejavili až v nasledujúcom roku 2016. 

Zmeny sa týkali kategórie riadnych členov VR, kedy sa z dôvodu skončenia pôsobenia vo 

funkciách prednostov a teda ukončenia pracovných pomerov s FZSP TU so sídlom v Trnave 

3 riadni členovia VR rozhodli svoje členstvo ukončiť. Konkrétne sa jednalo o troch bývalých 

prednostov: 

 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 svojho členstva vzdal. Tieto zmeny boli, ako sme už spomenuli, 

riešené predsedom VR a dekanom FZSP na prelome kalendárnych rokov 2015/2016, kedy 

v ich kontexte bol pripravený a následne na AS fakulty predložený návrh na ukončenie 4 

riadnych členstiev vo VR FZSP. Uznesením AS FZSP zo dňa 2.3.2016 boli tieto zmeny 

prijaté. 

V nasledujúcich 7-dmich bodoch sú všetky zmeny v zložení VR, ktoré nastali, boli postúpené 

a následne schválené AS fakulty v roku 2016, podrobne rozpísané. Sú v nich chronologicky 

zachytené počty členov VR tak, ako sa menili v čase v priebehu celého roku 2016 a to 

v oboch kategóriách členstiev (riadnych aj čestných), ako aj interných alebo externých.  

 

1. Prvá zmena nastala ku dňu 2.3.2016, kedy AS FZSP schválil  zmenu súvisiacu 

s ukončením pracovného pomeru prof. MUDr. Ľudovíta Jurgu, DrSc. s platnosťou od 

29.02.2016. Po tejto zmene sa znížil počet riadnych členov VR o jedného interného 

(na UTPČ) a naopak, zvýšil sa počet riadnych členov VR o jedného externého 

(mimo AO fakulty/univerzity). Súčasne s rovnakým dátumom platnosti (t. j. 

schválením v AS fakulty) nastali aj ďalšie zmeny v zložení VR, keďže predseda VR 

podal návrh na nomináciu za nového riadneho interného člena VR z titulu funkcie, 

prodekanku pre VVČ a PhD. štúdium RNDr. Mgr. Jaroslavu Brňovú, PhD.. Ďalej 

podal návrh na schválenie jednej riadnej externej členky, doc. PhDr. Beáty Frčovej, 

PhD., MPH. Súčasne boli schválené aj vyššie uvedené zmeny z konca roku 2015, 

a to skončenie členstiev 4 riadnych členov. Jednalo sa o 3 bývalých prednostov 

(doc. Chramec, MUDr. Šimková, MUDr. Križan), ktorí skončili členstvo na vlastnú 

žiadosť z dôvodu skončenia funkcie prednostu. Štvrtý riadny člen, prof. Kopecký, 

ukončil členstvo na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov. Naviac, na to isté 

rokovanie AS fakulty boli predložené a následne prijaté aj návrhy na obnovenie 

členstiev 5-tim riadnym interným členom VR (prof. Vojtaššák, doc. Blažíčková, PhDr. 
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Lajdová, PhDr. Nemčovská, prof. Pyšný) a 1 čestnému internému členovi VR (prof. 

Kasalickému). Celkový počet všetkých členov VR (riadnych aj čestných) bol teda ku 

dňu 2.3.2016 59 (40 riadnych a 19 čestných). Pritom riadnych interných bolo 28 

a riadnych externých bolo 12. 

2. Druhý krát sa v roku 2016 AS fakulty zaoberal zložením VR dňa 13.06.2016 keď 

prerokúval návrh predsedu VR fakulty na obnovenie členstva 2 riadnym interným 

členom VR, prof. Rusnákovej a doc. Majdanovi. Tento návrh bol uznesením AS 

fakulty prijatý a teda nenastali žiadne zmeny v počte interných a externých riadnych 

členov VR. Počet a zloženie členov VR zostalo rovnaké ako je uvedené na konci 

bodu 1. 

3. Tretia zmena nastala ku dňu 9.7.2016 z dôvodu veľmi smutnej udalosti, ktorou bolo 

úmrtie jej podpredsedu a dlhoročného riadneho člena VR, doc. MUDr. Dušana 

Saláta, CSc. Znížil sa počet riadnych interných členov VR o 1, takže sa zmenil aj 

celkový počet riadnych členov a súčasne celkový počet všetkých členov VR takto: 

Spolu riadnych aj čestných členov VR bolo ku dňu 9.7.2016 58 (39 riadnych a 19 

čestných). Pritom riadnych interných bolo 27 a riadnych externých bolo 12. 

4. Ku dňu 31.07.2016 ukončil pôsobenie na FZSP na UTPČ jeden riadny člen VR, prof. 

MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. Tak sa znížil počet riadnych interných členov o 1 

a naopak, o 1 sa zvýšil počet riadnych externých členov VR. Celkový počet všetkých 

členov VR sa ale nezmenil, iba prišlo k presunu v rámci pomeru interných 

a externých riadnych členov. Celkový počet teda zostal na čísle 58, z nich 39 

riadnych a 19 čestných. Pomer interných (s FZSP TU v Trnave na UTPS) 

a externých riadnych členov bol 26 ku 13-tim. 

5. Ku dňu  1.9.2016 nastala zmena vo výške úväzku u jednej riadnej externej členky 

VR, konkrétne u doc. MUDr. Anny Strehárovej, PhD. Jej čiastočný pracovný pomer 

sa k tomuto dňu zmenil na plný (1,0 úväzok) a stala sa tak riadnou internou členkou 

VR. Preto prišlo opätovne k opačnému procesu, ako v bode 4, zvýšil sa počet 

riadnych interných členov o 1 a počet riadnych externých členov sa naopak o 1 

znížil. Celkový počet všetkých členov VR sa ale nezmenil a zostalo ich 58, v tom 19 

čestných členov. Zvýšil sa opätovne počet riadnych interných členov na 27 a počet 

riadnych externých sa znížil na 12. 

6. Šiesta, veľmi významná a pre rok 2016 už ostatná zmena v zložení VR musela 

nastať ku dňu 22.11.2016, kedy končilo 4-ročné funkčné obdobie väčšine riadnych aj 

čestných členov VR. Proces kreovania nového zloženia VR sa z dôvodu potreby 

zostavenia nového zloženia, rešpektujúceho plynúce alebo končiace FO jednotlivých 

členov VR a súčasne správny pomer interných a externých riadnych členov 

vyplývajúcich z VŠ zákona, začal v dostatočnom časovom predstihu, už v septembri 

2016. Východiskovým podkladom bolo práve aktuálne zloženie VR, ktoré platilo ku 

dňu 1.9.2016. Zo zoznamu celkovo 58 všetkých členov VR bolo oslovených pre 

obnovenie ich členstva spolu 32 členov, ktorým ich FO končilo ku dňu 22.11.2016. 

Niekoľko čestných členov (7), ktorí sa často alebo permanentne, bez ospravedlnenia 

na zasadnutiach nezúčastňovali, oslovených predsedom VR fakulty pre ďalšie FO 

nebolo.  
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19-tim riadnym alebo čestným členom VR ich FO rôzne dlho trvalo aj po dátume 

22.11.2016, preto k obnoveniu členstva oslovení tiež neboli.  

Z počtu 32 oslovených riadnych (25) alebo čestných (7) členov VR sa k návrhu 

dekana na obnovenie členstva (či už riadneho alebo čestného, interného alebo 

externého) vyjadrilo pozitívne celkovo 26. Šiesti z 32 oslovených buď na výzvu 

nereagovali alebo sa z pracovných či zdravotných dôvodov nominácie vzdali. Okrem 

toho boli navrhnuté do zloženia VR aj 2 nové čestné interné členky VR z titulu ich 

funkcie (doc. Horváthová – vedúca Katedry LVMvZ a PhDr. Puteková – prodekan 

pre študijné záležitosti a rigorózne konania). Tajné hlasovanie o návrhu dekana na 

obnovené zloženie VR sa uskutočnilo na zasadnutí AS FZSP TU v Trnave dňa 

5.12.2016. Návrh na obnovenie členstva 23 riadnym členom VR a 3 čestným členom 

VR pre ďalšie funkčné obdobie, ako aj návrh dekana na nominovanie 2 nových 

čestných interných členiek VR bol AS FZSP TU v Trnave schválený dňa 5.12.2016. 

Týmto dňom teda začalo plynúť ďalšie FO 26-tim staro-novým členom VR a súčasne 

prvé FO 2 novým interným čestným členkám VR. 19-tim členom VR (v tom 14 

riadnych a 5 čestných) pokračovalo ich pôvodné FO, ktoré k 22.11.2016 

neskončilo.  

Celkový počet členov VR sa teda ku koncu roku 2016 ustálil na 47 členoch VR a v zmysle 

RP ju tvorili tak, ako už niekoľko rokov predtým, dve kategórie členov VR: 

Riadni členovia VR (37) pozostávali z: 

* 27 interných členov - na UTPČ s FZSP TU v Trnave 

* 10 externých členov – mimo AOB fakulty (s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 

alebo so žiadnym pracovným pomerom s FZSP TU v Trnave) 

Čestní členovia VR (10) pozostávali z: 

* 5 interných členov – na UTPČ s FZSP TU v Trnave 

* 5 externých členov – mimo AOB fakulty (s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 

alebo so žiadnym pracovným pomerom s FZSP TU v Trnave) 

V takomto novom, obnovenom zložení sa zasadnutie VR fakulty v roku 2016 už nekonalo aj 

napriek tomu, že pôvodne naplánované bolo a to na deň 14.12.2016. Avšak z technických 

príčin bolo toto ostatné, pôvodne naplánované pracovné rokovanie VR fakulty, presunuté na 

nový termín, na deň 18.01.2017.Táto zmena bola členom VR oznámená mailom zo dňa 

8.12.2016.  

V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu celého roku 2016, ako aj údaje 

o FO jednotlivých jej členov, o začiatku a koncu trvania, či iné relevantné údaje. Riadni 

členovia VR, ktorí nie sú členmi akademickej obce FZSP (t. j. nie sú zamestnaní na FZSP 

TU v Trnave na UTPČ) sú uvedení červeným písmom. 
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Zloženie vedeckej rady FZSP v roku 2016: 

 

RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZSP (291/282/273): 

Predseda:  1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
      odbor sociálna práca  

1. FO predsedu VR: od 01.01.2014 do 31.12.2017 
 

4Podpredseda: doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.†  
   odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
   FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

FO predčasne skončilo z dôvodu úmrtia ku dňu 9.7.2016 
 

5Tajomník: 2. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   
odbor sociálna práca  

   predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

    3. prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

    2. FO: od 02.09.2014 do 1.9.2018 
 
 

4. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 
odbor ošetrovateľstvo ; 

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
odbor ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 

    ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
pokračovanie v ďalšom FO nebolo prijaté 
 

    5. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
odbor sociálna práca; 

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

    6. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
    odbor verejné zdravotníctvo  
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 

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

1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
nové FO: od 13.6.2016 
 

  

                                                      
 

 

1 Počet 29 riadnych interných členov VR platil do 9.7.2016, ešte vrátane doc. Saláta a prof. Jurgu 
2 Počet 28 riadnych interných členov VR platil od 10.7.2016 už bez doc. Saláta 
3 Počet 27 riadnych interných členov VR platil od 5.12.2016 (kedy AS schválil  obnovené zloženie VR) už bez prof. 
Jurgu, ktorý ponuku na obnovenie členstva po 22.11.2016 odmietol. Tento stav 27-mich riadnych interných členov 
VR fakulty trval až do konca roku 2016 
4 v zmysle Rokovacieho poriadku VR FZSP TU v Trnave, jeho dodatku č. 1 schváleného dňa 30. marca 2016 

uznesením VR FZSP TU v Trnave č. 2/1/2016, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11. apríla 2016, bola funkcia 
podpredsedu VR zrušená 
5 v zmysle Rokovacieho poriadku VR FZSP TU v Trnave, jeho dodatku č. 1 schváleného dňa 30. marca 2016 

uznesením VR FZSP TU v Trnave č. 2/1/2016, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11. apríla 2016, bola funkcia 
tajomníka VR zrušená 
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8. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
koniec 1. FO: 9.12.2015 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
po schválení AS fakulty bol vymenovaný pre  
2. FO: od 2.3.2016 
 

9. doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

10. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
koniec prvého FO: 9.12.2015 
20.11.2015 bola písomne požiadaná o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
po schválení AS fakulty bola vymenovaná pre  
2. FO: od 2.3.2016 
 

11. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

12. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  
odbor sociálna práca  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

    13. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo   

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

14. doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.   
odbor sociálna práca  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

15. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.    
odbor ošetrovateľstvo   

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

16. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.   
    odbor verejné zdravotníctvo  
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 

17. doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
odbor verejné zdravotníctvo   

    3. FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
 

18. doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.   
odbor sociálna práca  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

19. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.   
    odbor verejné zdravotníctvo 
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 

 20. doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
    odbor verejné zdravotníctvo  

1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
17.5.2016 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
Po schválení AS fakulty bol vymenovaný pre  
2. FO: od 13.6.2016 
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21. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.6 
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 
22. doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH 
 odbor sociálna práca 

    1. FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
 

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

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

    24. RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.  
    odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

začiatok 1. FO: 02.03.2016 

 
25. PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  
koniec 1. FO: 09.12.2015 
20.11.2015 bola písomne požiadaná o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
po schválení AS fakulty bola vymenovaná pre  
2. FO: od 2.3.2016 
 

26. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  
    odbor verejné zdravotníctvo  

1. FO: 09.12.2015 do 8.12.2019 
 
 

27. PhDr. Alena Uríčková, PhD.  
    odbor ošetrovateľstvo  

prvé FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
 

 
RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZSP  

(157/118//109): 
 

1. prof.  ThDr.  PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 

 

2. prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 

 

 
3. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

   

                                                      
 

 

6 Prof. Strehárová bola riadnou externou členkou VR do 31.8.2016. Od 1.9.2016 až do konca roku 2016 už bola 

v kategórii riadnych interných členov VR s plným pracovným pomerom na FZSP TU v Trnave 
7 Počet 15 riadnych externých členov VR platil do 1.3.2016 (vrátane 4 členov označených nižšie červeným 

podsvietením, ktorých členstvo skončilo na vlastnú žiadosť ku dňu schválenia v AS fakulty, 2.3.2016). Od 
tohto dátumu, t. j. 2.3.2016 sa počet riadnych externých členov VR znížil na 11) 
8 Počet 11 riadnych externých členov VR platil do 21.11.2016 (ešte aj vrátane prof. Pavloviča, označený 

rovnakým podsvietením textu - nižšie, ktorému členstvo končilo ku dňu 21.11.2016 a o obnovenie členstva 
pre ďalšie FO už neprejavil záujem zo zdravotných dôvodov). 
9 Počet 10 riadnych externých členov VR platil od 5.12.2016, kedy AS fakulty schválil nové – obnovené zloženie VR 

a tento stav trval až do konca roku 2016. 
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4. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.   
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 

 

prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.  
ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
FO ukončené predčasne na vlastnú žiadosť z konca roku 2015, 
ukončenie schválené uznesením AS fakulty dňa 2.3.2016  

 

5. prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.  
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 

 

6. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

7. prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH10  
odbor sociálna práca  
koniec 1. FO: 9.12.2015 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
po schválení AS fakulty bol vymenovaný pre  
2. FO: od 2.3.2016 

 
8. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
prvé FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
2. FO: od 5.12.2016 
 
 

9. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 
začiatok 1. FO: od 02.03.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 
ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
FO ukončené predčasne na vlastnú žiadosť zo dňa 7.12.2015, 
ukončenie schválené uznesením AS fakulty dňa 2.3.2016 
 

doc. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.  
ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO bolo ponúknuté ale na vlastnú žiadosť zo dňa 7.11.2016 
nebolo pre ďalšie FO obnovené  
 

MUDr. Stanislav Križan, PhD.  
ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
FO ukončené predčasne na vlastnú žiadosť podanú verbálne, osobne 
predsedovi VR, ukončenie schválené uznesením AS fakulty dňa 
2.3.2016 
 
 

MUDr. Alexandra Šimková  
ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
FO ukončené predčasne na vlastnú žiadosť podanú písomne (bez 
dátumu) v roku 2015, ukončenie schválené uznesením AS fakulty dňa 
2.3.2016 

 
10. MUDr. Rudolf Botek 
predchádzajúce 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

                                                      
 

 

10 Prof. Pyšný bol riadnym interným členom VR fakulty do 31.7.2016. Od 1.8.2016 sa stal riadnym externým členom 

VR fakulty, keďže k tomuto dátumu mu bol ukončený UTPČ s FZSP TU v Trnave 
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ČESTNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY FZSP - bez hlasovacieho práva: (1911/1012): 
Mená čestných členov uvedené červenou farbou = nie sú členmi akademickej obce FZSP, t. j. nie sú zamestnaní na 
FZSP na UTPČ. 

prof. Dr. Dijana Avdič, PhD.  
    začiatok 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu permanentnej neúčasti na 
rokovaniach VR počas vyššie uvedeného 1. FO 

 
1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

   začiatok 1. FO: od 23.09.2013 do 22.9.2017 

 
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

   začiatok 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO bolo ponúknuté ale na vlastnú žiadosť zaslanú mailom dňa 
22.10.2016 nebolo ďalej obnovené 

 

2. prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.  
začiatok 1. FO: od 9.12.2011-8.12.2015 
členstvo pre 2. FO obnovené po schválení AS fakulty od 2.3.2016 
 

3. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (mult.) 
    začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 

prof. MUDr. František Mateička, CSc.  
    začiatok ostatného  FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu permanentnej neúčasti na 
rokovaniach VR počas vyššie uvedeného ostatného FO 

 

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
    začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO bolo ponúknuté ale nebolo ďalej obnovené z dôvodu 
nereagovania na písomnú ponuku dekana zo dňa 3.10.2016 

 

4.  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.   
    začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 

prof. PhDr. Eva Sollárová,  CSc.  

začiatok 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu častej neúčasti na rokovaniach 
VR počas vyššie uvedeného 1. FO 

 

prof. Dr. Ranko Škrbič, PhD.  

začiatok 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu permanentnej neúčasti na 
rokovaniach VR počas vyššie uvedeného 1. FO 

 

5. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
začiatok 1. FO: od 23.09.2013 do 22.9.2017 
 

6.  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   
    nové – 1. FO: od 5.12.2016 

                                                      
 

 

11 Počet 19 čestných členov VR platil do 21.11.2016, kedy skončilo FO 13-tim čestným členom VR fakulty z 

uvedeného zoznamu a v tom čase ešte bez 2 nových interných čestných členiek VR (doc. Horváthová, PhDr. 
Puteková) 
12 Počet 10 čestných členov VR platil od 5.12.2016 kedy AS fakulty schválil obnovené zloženie VR, do ktorého už 

neboli nominovaní a následne schválení (buď na vlastné požiadanie alebo z dôvodu častej/permanentnej neúčasti či 
z dôvodu nereagovania na ponuku) 11-ti čestní členovia VR (ich mená sú vyznačené červeným podfarbením). 
Naopak do kategórie čestných členov VR boli nominované 2 nové členky na UTPČ s FZSP TU v Trnave (doc. 
Horváthová, PhDr. Puteková), pričom obe nominácie boli navrhnuté a AS schválené z titulu ich funkcie 
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prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc.  

začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu permanentnej neúčasti na 
rokovaniach VR počas vyššie uvedeného ostatného FO 

 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  
začiatok ostatného FO: od 22.11.2012-21.11.2016 
nové FO bolo navrhnuté ale na vlastnú žiadosť nebolo obnovené 

 

doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc.   
   začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO nebolo ďalej obnovené z dôvodu nereagovania na písomnú 
ponuku dekana zo dňa 3.10.2016 

 

7. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.   
   začiatok 1. FO: od 23.09.2013 do 22.9.2017 
 

8. PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.   
  začiatok 3. FO od 01.09.2014 do 31.8.2018 
 

9. PhDr. Silvia Puteková, PhD.   
  nové – 1. FO: od 5.12.2016 

 
10. Ing. Tibor Mikuš, PhD.  

    začiatok 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

Ing. Viera Tomanová, PhD.  
začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu permanentnej neúčasti na 
rokovaniach VR počas vyššie uvedeného ostatného FO 
 

Ing. Martin Tabaček   
začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO nebolo navrhnuté z dôvodu skončenia funkcie riaditeľa FN 
Trnava ako aj častej neúčasti na rokovaniach VR počas vyššie 
uvedeného ostatného FO 
 
 

 

1.2 Rokovanie vedeckej rady v roku 2016 

VR fakulty zasadala v roku 2016 celkovo 2 krát. Obe zasadnutia sa konali v riadne 

stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania, ktoré sa uskutočnili dňa 30. marca 

2016 a 12. októbra 2016. 

1. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.03.2016 malo 

vo svojom programe stanovené a prerokované tieto hlavné body: 

- Návrh na udelenie čestného titulu „Profesor emeritus (Emeritný profesor) Trnavskej 

univerzity“, 

- informácia o výsledku V. korešpondenčného hlasovania vo veci návrhu „Dodatku č. 

1 k Rokovaciemu poriadku VR TU FZSP v Trnave, 

- správa o vzdelávacej činnosti na FZSP za akademický rok 2014/2015, 

- informácie o rigoróznych a doktorandských konaniach na FZSP, 

- informácia o personálnych zmenách vo vedení FZSP. 

2. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2016 sa konalo dňa 12.10.2016 a program bol 

nasledovný: 



S 14 
 

1 VEDECKÁ RADA FZSP V ROKU 2016  
   

 
- Návrh na zloženie vymenúvacej komisie a oponentov vo vymenúvacom konaní 

v odbore sociálna práca, doc. PaedDr. Petra Juska, PhD., 

- návrh na nové zloženie Edičnej komisie FZSP, 

- návrh na schválenie školiteľov PhD. štúdia, 

- informácia o inovovanom zozname školiteľov doktorandského štúdia a o zozname 

školiteľov – špecialistov doktorandského štúdia, 

- informácie o doktorandských a rigoróznych konaniach. 

 

Prvé pracovné zasadnutie VR dňa 30. marca 2016 malo okrem pracovného programu vo 

svojom úvode zaradenú aj tzv. slávnostnú časť v rámci ktorej boli odovzdané: 

 vymenúvací dekrét za riadnu internú členku VR RNDr. Mgr. Jaroslave Brňovej, 

PhD., ktorá sa dňom 1.1.2016 stala novým prodekanom pre VVČ a PhD. štúdium 

a členstvo jej bolo navrhnuté a schválené z titulu tejto funkcie 

 vymenúvacie dekréty za riadnych interných členov VR (obnovené členstvá) 

prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

 odovzdanie medailí FZSP 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. – zlatá medaila FZSP pri príležitosti významného 

životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie, 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. - zlatá medaila FZSP pri príležitosti 

významného životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-výskumné 

pôsobenie. 

 

Nasledujúca tabuľka č. 1 poskytuje prehľad udelených fakultných medailí v roku 2016. 

Tabuľka č. 1 „Prehľad udelených medailí FZSP v roku 2016“ 

P. č. Meno, 
priezvisko, 
tituly 

Dekorovaný na 
VR dňa 
30.03.2016 

Dátum vydania 
ďakovného 
listu k medaile 

Typ medaile 

1. Miroslav Danaj, 
prof. MUDr. 
CSc. 

Slávnostný úvod 
pracovného 
rokovania VR 

 30.03.2016 Zlatá medaila 
FZSP 

2. Anna 
Strehárová, doc. 
MUDr., PhD. 

Slávnostný úvod 
pracovného 
rokovania VR 

 30.03.2016 Zlatá medaila 
FZSP 

 

Rovnako tak bol začiatok druhého pracovného zasadnutia VR dňa 12.10.2016 venovaný tzv. 

slávnostnému úvodu, v rámci ktorého boli odovzdané vymenovacie dekréty: 

 vymenovací dekrét za riadnu externú členku VR dňom 2.3.2016 pre doc. PhDr. 

Beátu Frčovú, PhD., MPH 

 vymenovací dekrét pre nové funkčné obdobie (obnovené členstvá) dvom riadnym 

interným členom VR dňom 13.6.2016, prof. MUDr. Viere Rusnákovej, CSc. a doc. 

PhDr. Marekovi Majdanovi, PhD. 



S 15 
 

1 VEDECKÁ RADA FZSP V ROKU 2016  
   

 
 

Okrem zmien v zložení VR fakulty podrobne opísaných v kapitole č. 1.1 prišlo v roku 2016 

ešte k jednej zásadnej a závažnej zmene, ktorou bola zmena RP VR fakulty. Návrh na jeho 

zmenu, v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. marca 2016, bol schválený uznesením VR TU v 

Trnave, FZSP č. 2/1/2016 a nadobudol účinnosť dňa 11. apríla 2016. Nový rokovací 

poriadok je zverejnený na webovej stránke fakulty na tomto linku: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP_

2016.pdf 

Rokovanie VR fakulty podľa ešte stále platného, pôvodného rokovacieho poriadku 

(http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP

_2012.pdf) sa uskutočnilo v roku 2016 iba 1 x a to dňa 30. marca 2016, kedy bolo súčasne do 

programu rokovania zaradené aj vyhlásenie výsledkov V. korešpondenčného hlasovania vo 

veci schválenia dodatku č. 1 k RP VR FZSP TU v Trnave.  

2. pracovné rokovanie VR FZSP TU v Trnave (12.10.2016) sa uskutočnilo už podľa nového 

RP zo dňa 30. marca 2016.. 

Okrem dvoch riadne plánovaných a aj uskutočnených pracovných zasadnutí VR, bolo 

pôvodne naplánované ešte 1 pracovné zasadnutie VR a to v termíne 14. decembra 2016, 

Toto rokovanie však muselo byť z technických príčin zrušené. 

Ako je spomenuté vyššie, v roku 2016 prebehlo aj jedno korešpondenčné hlasovanie a to vo 

veci návrhu dekana a predsedu VR fakulty na zmenu rokovacieho poriadku VR. Toto 

v poradí už V. korešpondenčné hlasovanie riadnych členov VR fakulty sa uskutočnilo 

v dňoch 8.03.2016-14.03.2016 a jeho výsledky boli predmetom prijatia uznesenia na 

nasledujúcom rokovaní VR fakulty, dňa 30. marca 2016.  

 

1.3 Habilitačné a vymenúvacie konania 

FZSP TU v Trnave už koncom roku 2015 obdržala výsledky procesu II. KA, ktorými jej boli 

priznané akreditačné práva pre HaVK, a to v rámci dvoch OV, spolu pre 3 študijné odbory 

v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. FZSP TU v Trnave nedisponovala 

takýmto typom práv viac ako štyri roky, konkrétne od 29. júla 2011, kedy jej boli práva, po 

skončení a oznámení výsledkov I. KA, rozhodnutím MŠVVaŠ SR, odňaté. 

Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv pre HaVK boli fakulte 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, avšak platnosť akreditačných práv bola potvrdená už ku 

dňu 30.10.2015. Týmto dňom, na základe uvedeného rozhodnutia, získala FZSP TU 

v Trnave akreditačné práva pre HaVK a mohla tak konať v odbore SP (OV 6) a v odboroch 

VZ a LVMvZ (OV 18).   

Podrobnejšie informácie k získaným akreditačným právam poskytuje nižšie uvedená tabuľka, 

ktorá je zverejnená na webovej stránke fakulty, link: http://fzsp.truni.sk/informacie-o-priznanych-

akreditacnych-pravach-pre-habilitacne-vymenuvacie-konania  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP_2016.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP_2016.pdf
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Čo sa týka kritérií, v roku 2016 nenastali žiadne zmeny tak v kritériách pre habilitačné, ako aj 

vymenúvacie konania. Platili kritériá z roku 2014, zverejnené na webovom sídle FZSP, link: 

http://fzsp.truni.sk/legislativa. 

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

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

 

No a v kontexte tejto, pre fakultu významnej udalosti a možnostiam ktoré jej poskytuje, sa už 

v októbri 2015 začalo s prípravou na budúcu realizáciu procesov docentských a 

profesorských konaní. Najskôr bolo nevyhnutné pripraviť všetky metodické a koncepčné 

materiály tak pre uchádzačov o HaVK, ako aj pre manažment fakulty, pre referát vedy 

a výskumu, aj pre všetkých tých, ktorí s konaniami budú prichádzať do kontaktu. Tieto práce 

boli záležitosťou najmä referátu pre vedu a výskum pod vedením jej nového prodekana, 

RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. Boli predpripravené návrhy všetkých podkladov, 

vyhlášok, nariadení, odporúčaní, manuálov, tlačív a formulárov. Ďalej bola navrhnutá úprava 

a doplnenia v štruktúre príslušnej časti webovej stránky fakulty (veda a výskum), najmä jej 

naplnenie príslušnými legislatívnymi rámcami v ktorých sa HaVK musia uskutočňovať, 

v rátane on-line prepojenia na príslušné dokumenty. Všetky tieto procesy a návrhy 

materiálov prešli štandardným schvaľovacím procesom na úrovni dekana a predsedu VR 

fakulty, prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. a následne v KD. Účinnosť nadobudli práve 

dňom ich schválenia KD (6.4.2016, uznesenie č. 1 z 3. riadneho zasadnutia KD) a zakrátko 

boli zverejnené na webovom sídle fakulty, ktoré bolo súčasne určené ako webové sídlo 

fakulty pre zverejňovanie údajov o prebiehajúcich HaVK, link: http://fzsp.truni.sk/referat-

pre-vedu-vyskum 

Prvé konanie, ktoré sa na FZSP začalo v roku 2016 bolo práve profesorské konanie a to 

konkrétne z odboru SP 3.1.14. Jednalo sa o uchádzača z externého vysokoškolského 

prostredia, doc. PaedDr. Petra JUSKA, PhD., ktorý svoju žiadosť o VK predložil ku dňu 

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 

http://fzsp.truni.sk/referat-pre-vedu-vyskum
http://fzsp.truni.sk/referat-pre-vedu-vyskum
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16.6.2017 pod evidenčným číslom došlej pošty VR_5554_2016. Jedná sa o uchádzača 

zamestnaného na UTPČ vo funkcii docenta na katedre SP a súčasne prodekana pre 

medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou na PdF UMB v Banskej Bystrici. Po prijatí 

jeho žiadosti nasledovali ďalšie kroky stanovené vyhláškou č. 6/2005 pre postup v procese 

vymenúvacích konaní ako napr. kontrola predloženého VS vrátane jeho prílohy, návrh na 

zloženie vymenúvacej komisie a oponentov. Ten bol predložený na rokovanie VR fakulty dňa 

12.10.2016. Po jeho schválení predseda VR vo vyhláškou stanovenej lehote vymenoval VR 

schválených členov a oponentov VK a rozoslal im vymenovacie dekréty spolu s VS a so 

žiadosťou o vypracovanie oponentských posudkov či stanovísk k plneniu fakultných kritérií. 

Toto bol ostatný krok vo vymenúvacom konaní daného uchádzača ktorý sa stihol uskutočniť 

ešte v kalendárnom roku 2016. Všetky ďalšie kroky prebehli až v nasledujúcom roku 2017. 

O nich Vás budeme informovať vo VS_VVČ za rok 2017.  

Okrem takto oficiálne začatého jediného VK v roku 2016 sa referát pre vedu a výskum 

zaoberal v rámci tzv. prvého predkola (v zmysle interných vyhlášok dekana vo veci postupu 

pri HaVK) množstvom predbežne zaslaných pracovných verzií habilitačných alebo 

vymenúvacích spisov. Táto činnosť mala za účel posúdiť formálnu stránku spisu, či 

uchádzači predložili všetky podklady ktoré ten ktorý typ konania vyžaduje. Eliminuje sa tak 

záťaž a administratívna práca garantov odboru, ktorí až po formálnom odsúhlasení 

kompletnosti materiálu referátom VVČ sú oslovení, aby v rámci tzv. druhého predkola 

posúdili plnenie kritérií uchádzača. Spis, v jeho elektronickej forme, je postúpený grantom 

odboru pre predbežné posúdenie plnenia kritérií vymenúvacieho alebo habilitačného 

konania. Až následne,, po úspešnom druhom predkole a kladnom písomnom odporúčaní 

garantov, je umožnené uchádzačovi podať si oficiálnu žiadosť o vymenúvacie/habilitačné 

konanie. 

Takýchto predbežných posúdení spisov uchádzačov a/alebo konzultácií bolo celkovo 6 (1 

docentský a 5 profesorských materiálov). Výsledkom týchto predbežných konzultácií a tzv. 

čistení spisov bolo, že materiály 1 uchádzača o titul docent a 1 uchádzača o titul profesor 

boli zastavené už v prvom predkole a to z dôvodu buď nekompletnosti materiálov a/alebo 

z dôvodu zrejmého nenaplnenia základných kritérií. Naopak, 4 z 5-tich uchádzačov o VK boli 

postúpení do druhého predkola, t. j. ich spis bol referátom VVČ zaslaný príslušným garantom 

odboru k ich spoločnému vyjadreniu. Pritom sa jednalo o 3 spisy v odbore LVMvZ a 1 

z odboru SP. V druhom predkole, t. j. pri posudzovaní plnenia kritérií vymenúvacieho 

konania garantmi odboru boli do oficiálneho začatia konania postúpené 2 zo 4 spisov (doc. 

Dobríková - zamestnanec KSP FZSP TU v Trnave na UTPČ  a doc. Ondriska - z externého 

VŠ prostredia). Ich konania sa však oficiálne rozbehli až podaním si žiadostí na FZSP TU 

v Trnave, čo sa uskutočnilo v januári 2017. O priebehu ich konaní budeme informovať vo 

VS_VVČ za rok 2017. Ďalší dvaja uchádzači, z nižšie uvedenej tabuľky (doc. Fábryová – 

z externého VŠ prostredia a doc. Beňo docent na KLVMvZ s FZSP na UTPČ) do  VK 

doporučení neboli z dôvodu nedostatkov v spise alebo z dôvodu neplnenia niektorých kritérií 

VK. 
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Nasledujúca tabuľka č. 3 poskytuje prehľad o zaslaných materiáloch uchádzačov o HaVK 

v roku 2016 a o štádiách v ktorom sa v roku 2016 posúdenie ich spispv nachádzalo resp. 

skončilo. 

Tabuľka č. 3 „Prehľad zaslaných pracovných verzií spisov pre HaVK v roku 2016“ 

 

P. č Číslo 
a názov 
oblasti 

výskumu 

Číslo 
a názov 
odboru 

Typ 
konania 

Meno, 
priezvisko

, tituly 
uchádzač

a 

Dátum a 
výsledok 1. 

predkola 

Dátum 
postúpenia 

spisu do 
druhého 
predkola 

Garant, 
spolugaranti, 

ktorí spis 
posúdili 

Dátum a 
výsledok 

posúdenia 
v 2. 

predkole 
1. OV 18 

Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.1 
verejné 
zdravotníctv
o 

habilitačné Lidia 
Perenc, 
MUDr.  
PhD. 

 

apríl 
2016/negatív
ny pre 
nenaplnenie 
základných 
kritérií 
vyplývajúce 
z predbežnéh
o 
nekompletné
ho spisu 

 
 
 
 

---------- 

 
 
 
 
---------- 

 
 
 
 
---------- 

2. OV 6. 

Spoločenské 
a behavioráln
e vedy 

3.1.14 
sociálna 
práca 

vymenúvac
ie konanie 

Mária  
Šmidová,do
c., PhDr. 
PhD. 

 

máj 
2016/negatív
ny pre 
nenaplnenie 
základných 
kritérií 
a nekompletn
osť 
predbežného  
spisu 

 
 
 
 
---------- 

 
 
 
 
---------- 

 
 
 
 
---------- 

3 OV 18 
Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.3 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy 
v zdravotníc
tve 

Vymenúva
cie konanie 

Viera 
Fábryová, 
doc. MUDr. 
CSc. 

jún 2016/ 
pozitívny 
smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

21.6.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

27.7.2016 
odporúčanie 
na doplnenie 
spisu a na 
odstránenie 
jeho 
nedostatkov 

4.  OV 18 
Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.3 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy 
v zdravotníc
tve 

Vymenúva
cie konanie 

Pavol Beňo, 
doc. 
PharmDr. 
CSc. 

jún 
2016/pozitív
ny smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

28.6.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

11.7.2016 
.negatívny pre 
nesplnenie 
kritérií 

5. OV 6. 

Spoločenské 
a behavioráln
e vedy 

3.1.14 
sociálna 
práca 

Vymenúva
cie konanie 

Patrícia 
Dobríková, 
doc. PhDr. 
PhD. 

december 
2016/pozitív
ny smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

8.12.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

Ostatné 
vyjadrenie od 
prof. Levickej 
zo dňa 
28.12.2016. 
Inak všetky tri 
pozitívne, 
odporúčacie 
smerom 
k podaniu 
oficiálnej 
žiadosti 

6.  OV 18 
Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.3 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy 
v zdravotníc
tve 

 František 
Ondriska, 
doc. RNDr. 
PhD. 

december 
2016/pozitív
ny smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

22.12.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

20.1.2017 
pozitívny, 
odporúčací 
smerom 
k podaniu 
oficiálnej 
žiadosti 
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2 INFORMACIE O VÝSKUMNEJ A TVORIVEJ 
ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2016 

2.1 Organizačno-administratívna činnosť referátu pre vedu  
a výskum 

Činnosť referátu pre vedu a výskum bola v roku 2016, tak ako od roku 2011, zabezpečovaná 

dvomi samostatnými referentmi pre vedu a výskum. Referát takto pracuje kontinuálne už 6 

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

vykonávaných a zabezpečovaných 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 2016 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.).  

Ústrednými, najvýznamnejšími momentami roku 2016, od ktorých sa odvíjalo celoročné 

snaženie a práca referátu pre VVČ, boli nasledovné tri zmeny: 

Prvým a pre pokračovanie v kontinuite zlepšovania podmienok, motivovania a hľadania 

nových výziev v oblasti vedeckého a výskumného potenciálu pedagógov a doktorandov 

FZSP TU v Trnave bola skutočnosť, že od 1.1.2016 sa zmenilo personálne obsadenie postu 

prodekana pre VVČ a doktorandské štúdium. Predchádzajúceho prodekana, doc. PhDr. 

Mareka Majdana, PhD., ktorý svoju funkciu vykonával do 31.12.2015 vystriedala na tomto 

poste RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. Nový prodekan, odborný asistent na KLVMvZ, 

FZSP TU v Trnave, sa svojej funkcie ujal dňom 1.1.2016. V oblasti VVČ sa začalo so 

zlepšovaním vedeckých, odborných a podporných činností pre pedagógov a doktorandov. 

S tým súviselo prijatie viacerých zmien, ktoré budeme bližšie komentovať v nasledujúcich 

kapitolách. 

Druhým zásadným faktom, ktorý neodvrátiteľne súvisel práve so zmenami naznačenými 

v predchádzajúcom texte, bolo priznanie akreditačných práv pre HaVK z konca roku 2015. 

Táto skutočnosť sa v praktickej rovine naplno prejavila až v roku 2016, kedy sa činnosť 

fakulty v tejto oblasti reálne rozbehla. Začatie predmetných konaní sa v roku 2016 už dialo 

nielen po stránke teoretickej, t. j. prípravou metodík, usmernení, vyhlášok, vykonania 

koncepčných a administratívnych krokov v súlade s platnou legislatívou, ale aj prakticky. T. 

z. začali sa prijímať docentské a profesorské spisy, ich kontrola, posúdenie, konzultácie 

s uchádzačmi, kompletizovanie a manažovanie definitívnych podôb spisov. Táto prípravná 

činnosť prebiehala podľa platných interných fakultných pravidiel a vyústila až do prijatia prvej 

oficiálnej žiadostí o začatie VK a krokmi z toho vyplývajúcimi (ako je to opísané v kapitole č. 

1.3). 
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Do tretice treťou, nemenej dôležitou a veľmi náročnou bola aj zmena, ktorej začatie bolo 

záležitosťou prvej polovice kalendárneho roku 2016. Pokračovanie tohto procesu vo forme 

jeho praktickej realizácie prebiehalo od druhej polovice roku 2016. Jednalo sa o zmenu 

systému zabezpečovania evidencie publikačnej a citačnej činnosti tvorivých 

zamestnancov a interných aj externých doktorandov fakulty. Zmena tohto systému bola 

iniciovaná vedením fakulty za účinnej kooperácie, podpory a poskytnutia know-how zo strany 

oboch referentov pre VVČ. Ale hlavne za intenzívnej súčinnosti nového, informačne 

vynikajúco zdatného prodekana pre VVČ a PhD. štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, 

PhD. Prvým podnetom pre túto zmenu bola iniciatíva jedného z referentov VVČ, ktorý 

pracovníčke UK, p. Márii Cíbikovej, zaslal mailom urgenciu so žiadosťou o preklopenie 

starších citačných ohlasov interných AZ fakulty. Citačné rešerše ktorých preklopenie žiadala, 

neboli knižnicou spracované viac ako rok. Mailová urgencia bola zaslaná v kópii na vedomie 

zainteresovanému vedeniu fakulty. Prodekan pre VVČ a PhD. štúdium spolu s dekanom 

fakulty po tejto informácii vyvolali s príslušnými pracovníkmi UK stretnutie. Stretnutie na pôde 

dekanátu FZSP TU V Trnave sa uskutočnilo dňa 30.05.2016 a zúčastnili sa ho  p. Mária 

Cíbiková, p. Mária Arpášová (obe z oddelenia EPČ UK),  prorektor pre vedu a výskum, prof. 

PhDr. Vladimír Rábik, PhD., dekan FZSP prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., prodekan pre 

VVČ a PhD. štúdium FZSP RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. a obaja referenti VVČ, Mgr. 

Vladimír Gergel a PhDr. Ľubica Gergelová.  

Na stretnutí boli otvorene prediskutované problémy a nedôslednosti v systéme celej agendy 

EPČ tak zo strany fakulty, konkrétne autorov výstupov, ako aj zo strany UK. Po prijatí 

konsenzu bolo prijaté rámcové opatrenie. To malo vo všeobecnosti zabezpečiť jednotný, 

zmysluplný, striktný spôsob odovzdávania podkladov o publikačnej a citačnej činnosti. 

Všetky činnosti sa mali začať realizovať na základe dlhodobo platných rezortných pravidiel a 

interných vyhlášok R-TU.  

Po stretnutí bolo potrebné dohodu písomne deklarovať. Táto úloha bola záležitosťou 

referenta pre VVČ. Bol predpripravený pracovný materiál s názvom „Interné nariadenie 

dekana FZSP k Birep – 2016“ (IND_Birep_2016). Po pripomienkovom konaní na úrovni 

prodekana, dekana, zainteresovaných partnerov z R-TU - UK (oddelenia EPČ) a po 

schválení v KD FZSP vstúpil do platnosti dňom jeho zverejnenia na úradnej výveske 

(27.6.2016). Zverejnený dokument aj s prílohovými časťami je dostupný na webovej stránke 

fakulty link: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_deka

na_fzasp_k_birep_2016_1.pdf.  

Od tohto dňa sa začali plniť jednotlivé ustanovenia nariadenia a začal sa proces 

zjednocovania zberu publikačných a citačných výstupov. Najväčším benefitom tohto 

všetkého bol fakt, že toto IND_Birep_2016 presne stanovovalo povinnosti AZ a doktorandov 

(autorov výstupov), referentov pre VVČ FZSP, referentiek z UK-EPČ, ale aj spôsob 

a termíny v ktorých sa jednotlivé úkony musia zrealizovať. 

Pre referát VVČ to znamenalo obrovskú pracovnú záťaž, nakoľko priama zodpovednosť za 

vykazovanie celej EPČ fakulty bola kompetenčne pridelená jednému z referentov. Toto 
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všetko malo za cieľ vylepšiť spoluprácu s UK. Malo sa zabezpečiť včasné a správne 

preklápanie publikácií a citácií, ich precízna evidencia pre účely fakulty, ako aj pre účely 

Birep a tým pádom aj Crepč, Takéto riešenie sa v budúcnosti prejaví tým, že v oboch 

systémoch (Birep aj Crepč) bude preklopené maximálne množstvo výstupov. Následne sa 

tento stav môže pozitívne prejaviť vo výške dotácií zo štátneho rozpočtu v rámci kapitoly 

veda a výskum. Predpokladom pre úspech celého tohto zámeru bola v prvom rade perfektná 

spolupráca všetkých zainteresovaných strán, disciplinovanosť autorov fakulty smerom 

samým k sebe, následne seriózne predkladanie výstupov, spolupráca s manažujúcim 

referentom, ale samozrejme aj naopak. Toto všetko sa veľmi výrazne prejavilo v systéme 

každodennej práce referátu, avšak s následným pozitívnym záverečným efektom, ktorý sa 

prejavil už na konci vykazovacieho obdobia rokov 2015 a 2016 (k 31.3.2017). O týchto 

faktoch budeme podrobnejšie pojednávať v nasledujúcich kapitolách a podkapitolách. 

2.2 Prehľad najdôležitejších koncepčných materiálov, akcií 
a ďalších činností, ktoré zabezpečoval referát pre vedu 
a výskum v roku 2016 

1. Spracovanie, kompletáž (údaje za referát VVČ aj za referát rozvoja) a postúpenie na 
R-TU (oddelenie pre VVČ) textovej časti „Výročnej správy o vedecko-výskumnej 
činnosti FZSP za rok 2015“  (január-február). 
 

2. Gestorovanie, spracovanie, sumarizácia a odoslanie na R-TU „Ročného 
podnikového výkazu o výskume a vývoji za rok 2015 - VV 6-01“ pre Štatistický úrad 
SR (február). 
 

3. Vypracovanie citačných rešerší z databáz WoS a/alebo Scopus za rok 2015 
osobitne pre niektorých vybratých AZ fakulty – prof. Slaný, prof. Vojtaššák, doc. 
Dobríková (ktorí majú práce indexované v predmetných databázach 
a o vypracovanie požiadali). Rovnako tak vypracovanie sumárnej rešerše za celú 
fakultu vrátane urgencií požiadavky o preklopenie z apríla 2015 (rešerš za rok 2014 
pre OV 18 LFaNZV, do ktorej spadá odbor OŠ, VZ, LVMvZ). Získavanie resp. 
dohľadávanie zdrojových dokumentov citovaných prác (staršieho dáta vydania, ktoré 
sa ešte v systéme Birep nenachádzali), ich predloženia do UK k preklopeniu a 
následnému pripojeniu citácií z daných dvoch databáz. Citačné rešerše spracované 
na referáte VVČ boli vyčistené od autocitácií aj spoluautorov aj od duplicít medzi 
databázami (január, máj, jún, júl). 

 
4. Komplexné spracovanie materiálu návrhu kandidáta za FZSP, prof. PhDr. Jany 

Levickej, PhD. na udelenie „Ceny Martina Palkoviča“ za rok 2015 a jeho postúpenie 
- vrátane tvorby sprievodného listu na R-TU (február). 

 
5. Komplexné spracovanie návrhového materiálu pre nomináciu kandidáta za FZSP, 

prof. MUDr. Ľudovíta JURGU, DrSc. na udelenie titulu „PROFESOR EMERITUS 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY“ ako rokovací materiál pre VR fakulty (február). 

 
6. Dopracovanie definitívnej podoby návrhu nového rokovacieho poriadku VR fakulty 

vo forme návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZSP“ (po zapracovaní pripomienok od členov 
VR, ktorým bola pracovná verzia materiálu zaslaná v decembri 2015) pre predsedu 
VR. Po odobrení pracovného návrhu RP jeho distribúcia členom VR k V. 
korešpondenčnému hlasovaniu (marec). 

 
7. Administratívne, metodické a organizačné zabezpečenie V. korešpondenčného 

hlasovania vo veci návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZSP (marec). 
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8. Spracovanie návrhov vizualizácie ďakovných listov a zabezpečenie ich tlače na 

ručnom papieri k udeľovaniu fakultných medailí (marec) 
 

9. Dopracovanie definitívnej podoby interných metodických pokynov pre uchádzačov o 
habilitačné konania pod názvom „Vyhláška dekana č. 1/2016_HK“ + 5 príloh a 
„Vyhláška dekana č. 2/2016_VK“ + 6 príloh pre uchádzačov o VK, ich následné 
postúpenie k zverejneniu na webovú stránku fakulty, časť VEDA A VÝSKUM 
(marec-apríl). 

 
10. Gestorovanie a odborný dohľad nad realizáciou návrhu (vytvoreného ešte koncom 

roku 2015) novej vizualizácie, štruktúry a obsahovej  náplne webovej stránky fakulty 
v časti VEDA A VÝSKUM, vrátane zabezpečenia zverejnenia príslušných 
podkladov, kontrola správnosti ich zverejnenia a zabezpečenie následných opráv 
nedostatkov v zverejnení na web stránke fakulty (marec-apríl). 

 
11. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie dvoch riadnych pracovných  

rokovaní vedeckých rád fakulty (marec, október). 
 

12. Kompletizácia všetkých podkladov vedeckou radou schváleného návrhu na 
nomináciu prof. MUDr. Ľudovíta JURGU, DrSc. na udelenie titulu „PROFESOR 
EMERITUS TU V TRNAVE“ a jeho postúpenie (vrátane formulácie sprievodného 
listu) na R-TU pre ďalšie konanie, t. j. rokovanie vo VR TU v Trnave (apríl). 

 
13. Poskytnutie know-how pre zakúpenie dlho žiadaného PC on-line programu pre 

prodekana pre VVČ a PhD. štúdium, za účelom výberu dodávateľa tohto 
softwarového vybavenia slúžiaceho pre zber údajov o AO AZ fakulty (apríl). 

 
14. Pripomienkovanie, doplnenie a úprava indikátoru 3.2 v materiály „Ročná 

hodnotiaca správa kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej 
univerzite v Trnave, FZSP“, pre prodekana pre VVČ a PhD. štúdium (máj). 

 
15. Spracovanie, kompletáž a zaslanie návrhov nominácií za FZSP na udelenie 

ocenenia predsedu TTSK. Jednalo sa o 2 návrhy na udelenie Pamätného listu 
predsedu TTSK – prof. Danaj, doc. Strehárová a 1 návrh na udelenie ocenenia 
Čestné občianstvo TTSK - prof. Kopecký (jún). 

 
16. Vyhotovenie elektronickej podoby „Výročnej správy o publikačnej činnosti FZSP 

za rok vykazovania 2015“ (full texty publikácií) - 304 záznamov v databáze Birep 
(júl-august). 

 
17. Spracovanie „Ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2015 

VVP-01“ pre MŠ VVaŠ SR (august-september). 
 

18. Komplexné zabezpečenie všetkých etáp (vrátane prípravnej fázy) a legislatívnych 
krokov jedného riadne začatého VK (v zmysle Vyhlášky č. 6/2005) doc. PaedDr. 
Petra Jusku, PhD. V roku 2016 sa konanie dostalo do etapy odoslania 
vymenúvacích dekrétov a vymenúvacieho spisu (vrátane prílohy) členom 
a oponentom vymenúvacej komisie k vypracovaniu posudkov a stanovísk (marec-
december).  
 

19. Vypracovanie analýzy preklopených publikačných výstupov v databáze Birep za 
jednotlivé mesiace jún-november roku 2016. Vypracovanie porovnania počtu 
preklopených publikačných výstupov za roky vykazovania 2015 a  2016 (k 
21.11.2016) podľa jednotlivých katedier a podľa skupín financovania pre prodekana 
pre VVČ a PhD. štúdium (november). 

 
 

20. Podrobný popis výkonov a pracovných činností v rámci úpravy pracovných náplní 
oboch referentských miest na referáte VVČ. Spracovanie pracovnej náplne pre 
potencionálneho tretieho referenta. vytvorenie „pavúka“ novej organizačnej štruktúry 
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referátu spadajúceho do kompetencie prodekana pre VVČ a PhD. štúdium. Materiály 
boli pripravené k rokovaniu s vedením fakulty o nutnosti prijatia tretieho pracovníka 
na referát VVČ, ktorý by zabezpečoval PhD. agendu a prevzal časť agendy jedného 
z referentov VVČ (november-december). 

 
21. Spracovanie komplexného prehľadového materiálu o počte citácií za roky 2014-2016 

evidovaných (preklopených) do databázy Birep, ktoré boli do systému nahlásené 
buď priebežne počas roka alebo vo forme osobitne spracovaných a do UK 
zaslaných citačných rešerší vo WoS a/alebo Scopus citovaných autorov. Pričom 
preklopenie týchto rešerší aj niektorých priebežne hlásených citácií typu C3-C6 sa 
udialo až na základe urgencie ich nepreklopenia (opísanej podrobnejšie v kapitole 
2.1.) Tento prehľad citácií bol spracovaný k rukám prodekana pre VVČ a PhD. 
štúdium a súčasne ako argumentačný materiál k stretnutiu s dekanom fakulty a s 
tajomníčkou fakulty, ktoré bolo vyvolané z dôvodu požiadavky prodekana pre VVČ 
a PhD. štúdium aj oboch referentov na prijatie tretej pracovnej sily pre referát VVČ. 
Prehľad citácií a poznámok k nemu tvorí prílohu č. 5 tejto VS o VVČ (december). 

 
22. Komplexné vypracovanie návrhu koncepčného materiálu FZSP pod názvom 

„Interné nariadenie dekana k Birep 2016“, jeho postúpenie k pripomienkovým 
konaniam na úrovni vedenia fakulty, R-TU – UK - oddelenia EPČ. Po skončení 
pripomienkového konania dopracovanie do definitívnej podoby, vrátane všetkých 
príloh interného či legislatívneho charakteru. Následne jeho postúpenie do 
schvaľovacieho procesu na úrovni KD a po schválení zabezpečenie zverejnenia na 
webovej stránke fakulty v časti VEDA A VÝSKUM (postupne, priebežne, 
kontinuálne, počas celého roka). 

 
23. Pravidelné up-datovanie oboch spoločných mailových adresárov riadnych členov VR 

fakulty (vr_fzsp_rc@truni.sk) a všetkých členov VR fakulty (vrfzsp@truni.sk) 
podľa zmien, ktoré sa udiali počas roku 2016 (priebežne, počas celého roka podľa 
toho, kedy k zmenám prišlo – viď kapitola 1.1 body 1-6). 

 
24. Celoročné nahlasovanie, evidovanie a spracúvanie publikačných výstupov 

a citačných ohlasov interných pedagógov a interných aj externých doktorandov 
fakulty. 374 publikačných výstupov nahlásených a evidovaných v databáze Birep za 
rok vykazovania 2016 ku dňu 31.03.2017 a 888 citácií za roky 2015 a 2016 
(priebežne počas celého roka). 

 
25. Spracovanie registratúrnych záznamov za roky 2016 v systéme BRISK (priebežne 

počas celého roka). 
 

26. Konzultácie a pripomienkové konania k pracovným verziám habilitačných alebo 
vymenúvacích spisov uchádzačov o HaVK. Konkrétne mená záujemcov a termíny 
vykonania jednotlivých etáp procesu - viď tabuľka č. 2 v kapitole 1.3 (priebežne 
počas roka). 

 
27. Celoročná a po nadobudnutí platnosti „IND_Birep_2016“ zo dňa 27. júna 2016 

komplexná (zjednotená) práca na systéme evidencie publikačnej činnosti, t. j. 
prevzatie materiálov od autorov (AZ na UTPČ, externí TZ, interní alebo externí 
doktorandi), osobná alebo mailová komunikácia s nimi (vrátane metodického 
usmerňovania), kontrola odovzdaných podkladov, ich on-line dohľadávanie 
(v prípade nedostatočného vydokladovania), vypracúvanie systémových záznamov 
pre ich odovzdanie k spracovaniu do UK, skenovanie, kopírovanie a osobné 
odovzdávanie kompletných podkladov do UK – oddeleniu EPČ, kontrola preklopenia 
odovzdaných záznamov a výstupov a/alebo citácií v stanovenom termíne 
(maximálne do mesiaca od ich prebratia pracovníčkou EPČ). Po preverení 
preklopenia, naopak, ich spätné preberanie z rúk pracovníčky EPČ a postúpenie 
podkladov (originálov a/alebo kópií) späť autorom (kontinuálne, denne, počas 
celého roka). 
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28. Sledovanie potreby vykonania zmien v zložení VR fakulty z rôznych dôvodov 

(úmrtie, obnovenie viacerých členstiev, ukončenia členstiev), 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 FZSP 
vo veci ich zaradenia na rokovanie AS FZSP, príprava vymenúvacích dekrétov 
(február, marec, jún, júl, september, október, november, december, termíny 
prác korešpondujú so zmenami, ktoré postupne nastávali v zložení VR fakulty 
tak, ako je to uvedené v kapitole č. 1.1 body 1, 2, 6). 

 
29. Komplexné spracovanie návrhu materiálu „Výročnej správy o vedecko-výskumnej 

činnosti FZSP za rok 2015“ - 58 strán s grafmi a tabuľkami a 3 samostatné prílohy, 
distribúcia materiálu k pripomienkovému konaniu prodekanovi a dekanovi FZSP, 
následne jej predloženie na rokovanie VR fakulty a po schválení zverejnenie na 
webovej stránke fakulty link: http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc (november- 
december 2016 a január-marec 2017). 
 

2.3 Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované 
fakultou  

V roku 2016 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko významných vedeckých alebo odborných 

podujatí či aktivít, ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 „Organizovanie vedeckých a/alebo odborných podujatí za rok 2015“ 

P. 

č.: 

 
Názov: 

Typ 

podujatia: 
Miesto/Dátum  Organizátori/záštita: 

1. 

GLOBAL PUBLIC HEALTH 
ISSUES 

International 
colloquium for 
master and 
doctoral students 

Trnavská 
univerzita 
v Trnave, FZSP, 
Student´s 
dormitory 
17.05.2016 

TU v Trnave, FZSP 
Katedra VZ 

2. 

Jazyková kompetencia ako 
súčasť celoživotného 
vzdelávania“ 

Fakultná 
konferencia 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1 
21.10.2016 
 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZSP 
Katedra SP 
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„OCHRANA ŽIVOTA 
XVI na tému: Etické 
problémy súčasnosti“. 
Pocta sv. Gianne 
Berettovej Mollovej“ 

Vedecko-
odborná 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1 
7.11..2016 

TU v Trnave, katedry 
FZSP, hlavný organizátor: 
prof. MUDr. Bohumil 
Chmelík, emeritný profesor 
TU v Trnave 

 

4. 

„NOVÉ TRENDY 

V OŠETROVATEĽSTVE 
III.“ 
Tematické zameranie 
“Ošetrovateľská  prax 
založená na dôkazoch. 
Ošetrovateľstvo v 
kontexte vzdelávania. 
Varia 

 
Vedecká 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská 
univerzita 
v Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. 
č. 1 Trnava, 
8.11.2016 

 
TU v Trnave, FZSP, 
Katedra OŠ,  
Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek 
FZV UP v Olomouci 
 

 

5. 

„CIVILIZAČNÉ 
OCHORENIA II.“ 
Metabolický syndróm 

Medziodborové 
sympózium 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1 
9.11.2016 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZSP 
Katedry SP, VZ, LVMvZ, 
OŠ 
FN v Trnave 
pod záštitou 
rektora TU v Trnave, 
predsedu TTSK 
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6. 

„RES SOCIALIS“. 
Včasná intervencia. 
Raná péče.  
Early intervention.. 

II. medzinárodná 
vedecko-odborná 
konferencia 

Trnavská 
univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. 
č.  1 
10.-11.11.2016 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZSP 
Katedra SP 

7.  

 

NOVINKY V 
CYTOMETRICKEJ 
DIAGNOSTIKE 

Seminár EXBIO 
II. ročník  

Trnavská 
univerzita 
v Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. 
č. 1 Trnava, 
30.11.2016 

TU v Trnave, FZSP 
Katedra LVMvZ  
pod záštitou Českej 
spoločnosti pre analytickú 
cytológiu 
 



S 26 
 3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA 

FAKULTY V ROKU 2016  
   

 

3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA 
FAKULTY V ROKU 2016 

Vedecko-výskumná produktivita tvorivých zamestnancov FZSP sa v roku 

2016 realizovala vo forme riešenia projektových a grantových úloh, domácich, 

zahraničných alebo z prostriedkov EU. Túto oblasť na FZSP aj v roku 2016 zastrešoval 

samostatný referát, riadený prodekankou pre rozvoj a zahraničné vzťahy. O aktivitách 

v tejto oblasti bližšie pojednávala správa o rozvojových a medzinárodných aktivitách 

FZSP za akademický rok 2015/2016, ktorá bola spracovaná referátom pre rozvoj a 

zahraničné vzťahy a bola predmetom rokovania na zasadnutí VR až v roku 2017, 

konkrétne 08.03.2017. Tuná boli zachytené aktivity nielen z roku 2016 ale aj z roku 

predchádzajúceho, 2015. V rámci bodu programu č. 9 „Správa o zahraničnej a 

rozvojovej činnosti FZSP za roky 2015-2016“ tieto výsledky prezentovala prof. MUDr. 

Viera Rusnáková, CSc., MPH. Výber najdôležitejších údajov z jej prezentácie je 

zachytený v zápisnici č. 1/2017 link: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-

zapisnice/VR-8-03-2017.pdf. Celá prezentácia tvorí prílohovú časť originálu zápisnice 

a je prístupná k nahliadnutiu na referáte VVČ alebo priamo na predmetnom referáte pre 

rozvoj a zahraničné vzťahy. 

Dôležitým ukazovateľom vedecko-výskumnej činnosti fakulty je tiež publikačná aktivita 

AZ a doktorandov fakulty, ktorí publikujú svoje publikačné výstupy pod afiliáciou FZSP 

TU v Trnave. Najviac sú v tejto oblasti sledované výstupy AZ na UTPČ a doktorandov 

fakulty. Výsledky tejto činnosti vstupujú do rôznych, kvalitu výskumnej činnosti fakulty 

hodnotiacich procesov, v rámci AV. Do hodnotiacich konaní fakulty ako celku a/alebo 

jednotlivých jej súčastí či OV však vstupujú aj  vedecko-výskumné aktivity iného typu 

než akými sú  publikačné výstupy (AV). Sú to aktivity pedagógov, TZ v oblasti atribútov 

ocenení (AO). Obom týmto atribútom (AV aj AO)  sa budeme venovať v nasledujúcich 

podkapitolách. 

Vedenie fakulty v roku 2016, osobitne za účinného manažérskeho a vedecko-

výskumného potenciálu a prínosu nového prodekana pre VVČ a PhD. štúdium (RNDr. 

Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD.) podporovalo a rôznymi metodikami a nástrojmi 

podnecovalo spomínané oblasti tvorivej činnosti a vedecko-výskumných aktivít TZ 

a doktorandov. Zároveň priebežne sledovalo a hodnotilo ich úroveň a dosiahnuté 

výsledky. Pedagogickí - tvoriví zamestnanci fakulty (na UTPČ) a doktorandi (externí aj 

interní) predkladali svoje publikačné výstupy najskôr  priamo do univerzitnej knižnice TU 

v Trnave, do účinnosti „Interného nariadenia dekana FZSP k Birep 2016“ (ďalej len 

IND_Birep_2016) a neskôr, po nadobudnutí jeho účinnosti, t. j. od 27.6.2016 priamo na 

referát VVČ, kde sa všetky publikácie centralizovali, spracúvali, kontrolovali a po ich 

zaevidovaní boli postúpené do UK na oddelenie EPČ, so zámerom ich preklopenia 

do IKS_Birep. Odtiaľ, v pravidelných mesačných intervaloch, boli výstupy postúpené do 

celoslovenskej databázy CREPČ.  

 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-03-2017.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-03-2017.pdf
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Čo sa týka AO, AZ obdržali od vedenia fakulty (prodekana pre VVČ a PhD. štúdium a 

dekana fakulty) odporúčanie, aby si vo vlastnom záujme sústreďovali a evidovali všetky 

podklady o AO za kalendárny rok 2016 (list adresovaný vedúcim katedier zo dňa 

27.1.2017 p. značkou FZSP/VR_573-2017). List obsahoval informáciu, že pre 

kalendárny rok 2016 sa centrálny zber dát o AO, dovtedy zabezpečovaný referátom 

VVČ,  konať nebude. Dôvod tejto zmeny (nerealizovania centrálneho zberu, evidovania 

a spracúvania štatistických údajov o AO)  je podrobnejšie rozobratý v podkapitole č. 3.6 

- Atribút ocenenia za rok 2016.  

V nasledujúcich podkapitolách uvádzame podrobné údaje a výsledky, ktoré fakulta 

zaznamenala v oblasti AV. Uvedené sú porovnania výsledkov s predchádzajúcim 

obdobím (ostatných 8 rokov). Súčasne boli údaje za predchádzajúce roky aktualizované 

k dátumu spracovania tejto výročnej správy (august 2017). Výsledky sú zaznamenané 

v tabuľkách, grafoch a sú tiež pridané ďalšie doplňujúce údaje a komentáre. 

3.1 Atribút výstupov – publikačná činnosť celej FZSP za 
roky vykazovania 2008-2016 

Vo výročných správach za ostatné dva roky (2014 a 2015) sme sa podrobne zmienili 

o tom, že od roku 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 aj na webovej 

stránke www.crepc.sk. V nasledujúcich tabuľkách č. 5-11 zobrazujeme publikačnú 

produktivitu TZ a doktorandov fakulty v kódoch a skupinách v kontexte tejto, aktuálne 

platnej vyhlášky. Všetky, vyššie uvedenou vyhláškou zrušené kódy (okrem kódov BEC 

a BED) sa už v tabuľkách tejto výročnej správy nenachádzajú. Spomínané dva kódy sme 

však ponechali z dôvodu, aby bolo možné vykonať presné porovnanie počtu 

bonifikovaných výstupov za jednotlivé RV, počnúc RV 2008. V týchto kódoch totiž fakulta 

v niektorých rokoch sledovaného obdobia publikácie vykázané mala. V tabuľkách č. 8 a 9 

sú pri týchto dvoch kódoch výstupov uvedené bližšie vysvetlenia tom, kedy boli presunuté 

zo skupiny C do skupiny D a tiež o nadobudnutí platnosti ich úplného zrušenia. 

Tabuľky č. 10 a 11 zachytávajú sumárny počet publikácií zaradených do skupín, 

v jednotlivých rokoch vykazovania (dotovaných zo štátneho rozpočtu) a to podľa 

pôvodnej metodiky platnej pre roky 2008-2011, ďalej podľa metodiky platnej pre výstupy 

s rokom vykazovania 2012 a 2013 (príloha č. 2 tejto VS) a tiež podľa jej ostatnej 

aktualizácie, ktorú fakulty obdržali v januári 2017 (príloha č. 3 tejto VS). Podľa tej budú 

pridelené fakulte dotácie zo štátneho rozpočtu za výstupy evidované v CREPČ za roky 

vykazovania 2014 a 2015. Aktuálny rok vykazovania 2016, o ktorom sa v tejto výročnej 

správe pojednáva, sa v dotačných zdrojoch prejaví až v budúcom období a nateraz nie je 

zrejmé aká metodika pre dotácie bude použitá. Pričom stále  platí fakt, že počty publikácií 

boli pre prípravu všetkých výročných správ (od roku 2008 až doteraz) uvádzané vždy 

k dátumu uzatvorenia internej knižničnej databázy Birep pre príslušné vykazovacie 

obdobie, t. j. k 31.03. Toto je zároveň termín ukončenia zberu dát. Je treba však upriamiť 

http://www.crepc.sk/
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pozornosť čitateľa tejto VS na dôležitý fakt, že pre roky vykazovania 2008-2015 sú údaje 

v nižšie uvedených tabuľkách 5-9 a tiež v tabuľke č. 11 aktualizované ku dňu spracúvania 

tejto kapitoly VS (22.08.2017) tak, aby počty zodpovedali reálnemu stavu v databáze 

Birep. Z toho dôvodu uvádzame čísla v niektorých kódoch, rokoch a následne aj 

skupinách zdvojene. V tabuľkách sú zachované pôvodné počty výstupov (ktoré platili 

v čase spracúvania jednotlivých výročných správ, a keďže sú aktuálne neplatné, sú 

prečiarknuté) a zároveň je v zátvorkách uvedený aj ich aktuálny počet. K úpravám 

(doplneniu počtu výstupov alebo presunom v rámci niektorých kódov) za roky 

vykazovania 2008-2015 prišlo pravdepodobne z rovnakého dôvodu, ako sme to uvádzali 

už vo VS_VVČ za rok 2015. Po uzatvorení jednotlivých vykazovacích období (k 31.03.) 

sa totiž v priebehu dlhšieho časového obdobia spätne kontroluje správnosť zaradenia 

jednotlivých publikačných výstupov. Po ich celkovom prehodnotení orgánom OHO 

generálneho riaditeľa CVTI SR pre ČREPČ, prichádza so značným časovým 

oneskorením, k zmenám resp. úpravám počtov v kódoch a tým aj v príslušných 

skupinách. 
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Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  

Tabuľka č. 5 „Publikačné výstupy v skupine A1 v rokoch vykazovania 2008-201613“  

 

                                                      
 

 

13 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny A1 v Birep ku dňu 22.8.2017 
14 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny A1 v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu14 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AAA 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
0 0 0 1 (0) 2 0 0 2 0 4 

AAB 

Vedecké monografie vydané v dom. Vydavateľstvách 
1 3 0 2 (1) 3 4 2 2 1 17 

ABA 

Štúdie v časopisoch zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

ABB 

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

0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

ABC 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
- - - 3 (2) 2 6 2 3 1 16 

ABD 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
- - - 5 0 1 0 1 (2) 0 8 

Spolu v skupine A1 1 3 0 11(8) 8 13 5 
9 
(10) 

2 50 
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Skupina A2 Ostatné knižné publikácie  

Tabuľka č. 6 „Publikačné výstupy v skupine A2 v rokoch vykazovania 2008-2016“15 

                                                      
 

 

15 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny A2 v Birep ku dňu 22.8.2017 
16 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny A2 v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu16 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ACA 

Vysokoškolské učebnice vydané v zahr. vydavateľstvách 
1 (0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ACB 

Vysokoškolské učebnice vydané v dom. vydavateľstvách 
0 0 (1) 5 2 0 4 (5) 1 12 1 27 

BAA 

Odborné knižné publikácie vydané v zahr. vydavateľstvách  
0 (1) 0 1 0 (1) 0 0 0 0 1 4 

BAB 

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 
0 (1) 0 1 3 (4) 8 0 1 0 0 15 

BCB 

Učebnice pre stredné a základné školy 
3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

BCI 

Skriptá a učebné texty 
2 4 0 3 3 1 (0) 1 1 2 16 

EAI 

Prehľadové práce 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

EAJ 

Odborné preklady publikácií knižné 
0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 2 

FAI 

Zostavovateľské práce knižného charakteru  
3 8 (9) 21 9 (10) 14 11 13 13 11 105 

Spolu v skupine A2 9 (10) 13 (15) 29 17 (20) 26 16 17 26 (28) 15 176 
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Skupina B Publikácie v karentovaných časopisoch  

Tabuľka č. 7 „Publikačné výstupy v skupine B v rokoch vykazovania 2008-2016“17 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 

 

17 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny B v Birep ku dňu 22.8.2017 
18 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny B v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu18 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ADC 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
0 1 (5) 6 4  (5) 8 8 (9) 12 14 17 76 

ADD 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

AEG 

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 
1 (0) 1 11 (12) 4  (5) --- --- --- --- --- 18 

BDC 

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Spolu v skupine B 1 (0) 2 (6) 19 (20) 8 (10) 8 8 (9) 12 14 17 96 
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Skupina C Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus 

Tabuľka č. 8 „Publikačné výstupy v skupine C v rokoch vykazovania 2008-2016“19 

                                                      
 

 

19 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny C v Birep ku dňu 22.8.2017 
20 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny C v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu20 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ABC 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 (1) - - - 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1 

ABD 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich    
vydavateľstvách 

0 0 28 - - - - - - 28 

ACC 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 5 (6) - - - - - 6 

ACD 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 9 - - - - - 9 

ADE 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
15 (4) 5 (10) 23 26 - - - - - 63 

ADF 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

19 
(44) 

20 
(23) 

25 
(24) 

11 
(12) 

- - - - - 103 

ADM 

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

- - - - - 5 

 

2 (3) 

 

11 14 33 

ADN 

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

 

- 
- - - - 3 0 1 2 6 
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AEC 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

2 (3) 1 (2) 
15 

(16) 
8 (6) - - - - - 27 

AED 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

0 (3) 9 58 
17 

(18) 
- - - - - 88 

AFA 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

6 (7) 0 2 7 - - - - - 16 

AFB 

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
3 (4) 7 

14 
(16) 

5 - - - - - 32 

AFC 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
9 (11) 17 34 

32 
(31) 

- - - - - 93 

AFD 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

19 
(29) 

49 
(50) 

107 
(108) 

90 
(87) 

- - - - - 274 

AFE 

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
0 1 1 (2) 0 - - - - - 3 

AFF 

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 
0 0 1 0 - - - - - 1 

AFG 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
5 (6) 

15 
(18) 

50 
(49) 

45 
(46) 

- - - - - 119 

AFH 

Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 
4  (6) 

57 
(55) 

52 
(54) 

101 
(106) 

- - - - - 221 

BBA 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 - - - - - 0 

BBB 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 - - - - - 1 

BCK 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 
3 0 0 0 - - - - - 3 

BDE 3 (5) 0 12 (8) 10 - - - - - 24 
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Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (11) 

BDF 

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

10 
(16) 

24 
(23) 

30 
(37) 

16 - - - - - 92 

BDM 

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

- - - - - 0 1 0 0 1 

BDN 

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

- - - - - 1 0 0 0 1 

BEC 

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch             
(konferenčných aj nekonferenčných) 

Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania od 
2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, boli 

výstupy pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, 

presunuté zo skupiny C do skupiny D 

0 5 45 7 - - - - - 57 

BED 

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch              
(konferenčných aj nekonferenčných) 

Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania od 
2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, boli 

výstupy pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, 

presunuté zo skupiny C do skupiny D 

2 6 100 41 - - - - - 149 

BFA 

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie) 
1 0 0 2 - - - - - 3 

BFB 

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 
0 0 15 13 - - - - - 28 

Spolu v skupine C 
101 
(144) 

216 
(226) 

612 
(621) 

446 
(450) 

0 9 
3  
(4) 

12 16 1482 
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Skupina D Ostatné publikácie  
Tabuľka č. 9 „Publikačné výstupy v skupine D v rokoch vykazovania 2008-2016“21 

                                                      
 

 

21 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny D v Birep ku dňu 22.8.2017 
22 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny D v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 

definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu22 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ACC 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 0 0 

ACD 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 (1) 2 3 

ADE 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
- - - - 

18 
(19) 

15 
(16) 

6 11 17 69 

ADF 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
- - - - 

17 
(18) 

10 
(12) 

8  (10) 20 22 82 

AEC 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 6 3 7 5 14 35 

AED 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 56 46 
46  
(47) 

36 
(35) 

31 215 

AEG 

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 
- - - - 

0 
(16) 

0 0 0 4 20 

AFA 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
- - - - 8 2 0 1 0 11 

AFB 

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
- - - - 7 4  (5) 0 0 3 15 
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AFC 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
- - - - 6 (7) 16 29 17 22 91 

AFD 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
- - - - 67 

68 
(69) 

43 
(44) 

31 47 258 

AFE 

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
- - - - 2 0 0 0 0 2 

AFF 

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 
- - - - 0 0 0 7 0 7 

AFG 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
- - - - 

52 
(37) 

23 36 14 35 145 

AFH 

Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 
- - - - 

89 
(93) 

59 46 49 47 294 

BBA 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

- - - - 2 0 0 0 0 2 

BBB 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 1 0 0 0 1 

BCK 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 
- - - - 0 0 0 2 0 2 

BDE 

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 
- - - - 

26 
(25) 

26 2 7 5 65 

BDF 

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
- - - - 

10 
(9) 

12 9 (8) 12 7 48 

BEC  

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch             
(konferenčných aj nekonferenčných) 

Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania od 
2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, boli 
výstupy pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, presunuté 
zo skupiny C do skupiny D 

- - - - 17 2 0 0 0 19 

BED  - - - - 25 0 0 0 0 25 
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Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch              
(konferenčných aj nekonferenčných) 

Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania od 
2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, boli 
výstupy pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, presunuté 
zo skupiny C do skupiny D 

BFA 

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie) 
- - - - 1 7 3 (5) 7 15 35 

BFB 

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 
- - - - 1 25 7 2 3 38 

Spolu v skupine D - - - - 
410 
(416) 

319 
(324) 

242 
(247) 

221 274 1482 
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Tabuľka č. 10 „Všetky publikačné výstupy FZSP po skupinách v rokoch vykazovania 2008-2016“23 

Skupina/ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu: 

A1 1 3 0 8 8 13 5 10 2 50 

A2 10 15 29 20 26 16 17 28 15 176 

B 0 6 20 10 8 9 12 14 17 96 

C 144 226 621 450 0 9 4 12 16 1482 

Medzisúčet (skupiny A1, A2, B, C) 155 250 670 488 42 47 38 64 50 1804 

D 0 0 0 0 416 324 247 221 274 1482 

Všetky dotované skupiny spolu 155 250 670 488 458 371 285 285 324 3286 

ostatné 10 39 61 22 37 28 20 19 50 286 

Spolu celá publikačná činnosť: 165 289 731 510 495 399 305 304 374 3572 
  

                                                      
 

 

23 Všetky údaje v tabuľke pre roky vykazovania 2008-2014 sú aktualizované ku dňu 22.8.2017 
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Tabuľka č. 11 „Dotované skupiny publikácií verzus „ostatné“ publikácie FZSP v rokoch vykazovania 2008-2016“25 

 

                                                      
 

 

24 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny počet výstupov v skupinách A-D aj „ostatných“ nezaradených výstupov v databáze Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje 

v zátvorkách) 
 
25 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v skupinách A-D aj „ostatných“ – tzv. nezaradených výstupov v databáze Birep ku dňu 22.8.2017 

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. 2012-2016 – 5 dotovaných skupín (A1, A2, B, C, D ) 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu24 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VŠETKY dotované SKUPINY SPOLU  109  
(155) 

234 
(250) 

660 
(670) 

482 (488) 
452 
(458) 

365 
(371) 

279 
(285) 

280 
(285) 

324 3286 

„Ostatné“ kódy nezaradené do skupín  13 (10) 38 (39) 59 (61) 20 (22) 37  28  18 (20) 24 (19) 50 286 

SPOLU VŠETKY PUBLIKAČNĚ VÝSTUPY 
V BIREP/CREPČ  

122 
(165) 

272 
(289) 

719 
(731) 

502 (510) 
489 
(495) 

393 
(399) 

297 
(305) 

304 374 3572 
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Vyššie uvedená tabuľka č. 11 ponúka informácie o tom, že počet všetkých publikačných výstupov 

v RV 2016 sa podstatne zvýšil, v porovnaní s rokom predchádzajúcim, celkovo až o 23% (o 70 

výstupov viac). Oproti RV 2014 je nárast podobný, výstupov je viac o 69. To by mohol byť signál 

stúpajúceho trendu v publikačnej aktivite TZ a doktorandov fakulty. Avšak negatívne vyznieva 

skutočnosť, že viac ako dvojnásobne sa zvýšil počet tzv. „ostatných“ výstupov, nezaradených do 

žiadnej skupiny. Tie neprinášajú pre fakultu žiadny finančný efekt a nie sú ani prínosom pre 

hodnotenie kvality v oblasti výskumnej činnosti fakulty.  

Druhým dôležitým faktom je, ako naznačujú tabuľky č. 5-11, že počet výstupov patriacich do piatich 

finančne bonifikovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa v RV 2016 výrazne zvýšil v porovnaní 

s ostatnými dvomi RV (2014 a 2015). Na tom však majú zásluhu opätovne hlavne výstupy nižšej 

kvality, patriace do kategórie D. Ich nárast je najzásadnejší, avšak najmenej efektívny čo do 

hodnotenia kvality a finančného prínosu. 

Do tretice sa ponúka aj iná dôležitá informácia (tabuľka č. 10), že počet najlepšie finančne 

bonifikovaných publikácií (iba skupiny A1, A2, B a C) zohľadňujúc iba roky vykazovania, pre ktoré 

platí metodika delenia dotácií z januára roku 2017, t. j. pre roky vykazovania 2014-2015, zostáva 

na dobrej úrovni, aj keď ich je o 14 menej (cca 22 % pokles) ako v RV 2015. Ale naopak, oproti 

RV 2014 ich je o 12 viac. Takéto porovnanie RV 2016 s RV 2008-2013 by nebolo relevantné. Je to 

z dôvodu zmeny koeficientov v metodikách delenia rozpočtu, ktoré pre jednotlivé RV platili a tiež 

z dôvodu, ktorý sme už niekoľko-krát zmienili, že metodika z roku 2015 presunula viaceré kódy zo 

skupiny C do skupiny D. Záverom možno konštatovať, že počet 50-tich kvalitných výstupov v RV 

2016 zaradených v dobre bonifikovaných skupinách (tabuľka č. 10) nie je málo. 

Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že v oblasti publikačnej činnosti sa TZ oproti RV 2015 zamerali 

vo väčšej miere hlavne na výstupy s menšou kvalitou, nielen v rámci finančného ohodnotenia ale aj 

v oblasti hodnotenia kvality výskumnej úrovne fakulty. Tá je veľmi dôležitou súčasťou 

akreditačných procesov. Na túto skutočnosťou sa bude potrebné v nasledujúcom období sústrediť 

a orientovať AZ na publikovanie kvalitnejších, v renomovaných vydavateľstvách publikovaných 

výstupov. 
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3.2 Grafické znázornenie výsledkov dosiahnutých v publikačnej 
činnosti celej FZSP za roky vykazovania 2008-2016  

Všetky grafické znázornenia o počtoch výstupov v rokoch 2008-2016 (grafy č. 1-7) zohľadňujú 

aktuálny stav výstupov v príslušných skupinách, aj sumárne, t. j. k dátumu spracovania tejto 

VS_VVČ, ku dňu 22.8.2017. Preto sa počty v jednotlivých skupinách odlišujú od tých, ktoré 

sledovali stav v konkrétnom období spracovania jednotlivých výročných správ (t. j. vždy k dátumu 

uzatvorenia databázy Birep pre príslušné vykazovacie obdobie). 

Graf č. 1 „Publikačná činnosť v skupine A1 v RV 2008-2016“  

 

   Graf č. 2 „Publikačná činnosť v skupine A2 v RV 2008-2016“ 
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Graf č. 3 „Publikačná činnosť v skupine B v RV 2008-2016“ 

 

 

Graf č. 4 „Publikačná činnosť v skupine C v RV 2008-2016“ 
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Graf č. 5 „Publikačná činnosť v skupine D v RV 2008-2016“26 

 

 

Graf č. 6 „Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C a D v RV 2008-2016 “27 

 

 

  

 

 

                                                      
 

 

26 Od roku vykazovania 2012 (vrátane) sú podľa metodiky z roku 2015 dotované zo ŠR aj publikácie zaradené do skupiny D 
27 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-
2016 

A ako v každej výročnej správe, tak aj v tejto za rok 2016 zamerajme svoju pozornosť na kvalitu 

publikačnej činnosti autorov, tvorivých zamestnancov fakulty a študentov. O tej nám hovoria hlavne 

výstupy, ktoré sú z pohľadu kritérií pre AV II. KA (v nižšie uvedenej tabuľke č. 12) hodnotené ako 

najkvalitnejšie. Jedná sa o také publikačné výstupy ktoré by vzhľadom na kategóriu dokumentu 

(kód), mohli byť zaradené do dvoch najlepších kategórií (kategória výstupov A alebo kategória 

výstupov B). Podľa týchto, ešte aj ku dňu spracovania tejto kapitoly VS stále platných kritérií II. 

KA, zaraďovanie publikácií do kategórie A alebo B pre obe OV (OV 18. LFaNZV a OV 6. SaBV), 

v ktorých fakulta uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, je čiastočne odlišné. Avšak sú typy/kódy 

publikácií, ktoré sú hodnotené v oboch oblastiach výskumu podobne, t. j. minimálne hodnotou 

v znakovom vyjadrení B. Preto je možné počet takýchto výstupov v RV 2016 porovnať s rokmi 

predchádzajúcimi a to sumárne, za celú fakultu. Ale zároveň platí, že obe OV mali pri ostatnom 

komplexnom hodnotení úrovne výskumnej činnosti iné nároky pre hodnotenie najvyššou kvalitou, t. 

j. kvalitou kategórie A. Do kategórie A v oboch OV môžu byť nesporne zaradené publikačné 

výstupy špičkovej kvality ako sú vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, 

štúdie alebo kapitoly v monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách alebo vedecké 

práce vydané v karentovaných časopisoch s predpísaným impakt faktorom (IF). Maximálne 

kategóriou B môžu byť hodnotené 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 

minimálne kvality B, publikovaných autormi – AZ a študentmi fakulty, pod afiliáciou fakulty, by 

predurčovalo pozitívne hodnotenie tej ktorej OV v rámci AV, čo následne v rozhodujúcej miere 
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ovplyvňuje celkové hodnotenie kvality jej výskumnej činnosti. Samozrejme, každá publikácia, jej 

prípadné zaradenie do najlepšie hodnotených kategórií je posudzované osobitne, s prihliadnutím 

na jej skutočnú kvalitu, nielen podľa kategórie výstupu - kódu, v ktorej je formálne zaradená. Do 

úvahy pri hodnotení kvality sú vzaté aj iné kritériá, ako napr. renomovanosť vydavateľstva v ktorom 

sú publikované a pod. Naviac pripomeňme, že do predkladaných materiálov v rámci KA vstupovali 

aj mnohé ďalšie ukazovatele a limity. Tie stanovovali či ten ktorý výstup je/nie je možné použiť, aby 

bol v hodnotení akceptovaný. Bolo to napríklad stanovenie resp. definícia pojmu AZ. Tá sama 

o sebe stanovovala obdobie a/alebo celkovú dĺžku pedagogického pôsobenia autora (TZ alebo 

študenta) na fakulte. Ďalej to bola podmienka, ktorá stanovovala maximálny počet výstupov 

predložených za jedného autora alebo napríklad aj to, či a ako sa autori výstupu zarátajú alebo 

nezarátajú do percentuálneho podielu na danom výstupe, ktorý mal byť fakulte/OV započítaný. 

Stanovený bol aj minimálny počet výstupov odvodený od priemerného počtu AZ v hodnotenom 

období. Samozrejmosťou bolo publikovanie výstupu pod afiliáciou fakulty, t. z., že ak sa aj jednalo 

o výstup AZ fakulty, ktorý spĺňal personálne kritériá ale jeho výstup bol publikovaný za inú 

školu/inštitúciu ako hodnotenú fakultu, takúto publikáciu nebolo možné do hodnotenia zarátať. 

A ešte mnoho ďalších, dielčích podmienok a kritérií muselo byť pri zostavovaní spisov pre 

hodnotenie výskumnej úrovne fakulty zvažovaných. Toto sú však pravidlá ktoré platili počas 

ostatnej KA. Základom úspechu zostáva fakt, ktorý platil a platiť bude, že čím viac je za fakultu 

evidovaných - databázovaných kvalitných výstupov, tým je väčší predpoklad že bude pri akejkoľvek 

forme hodnotenia z čoho vyberať a zostavovať hodnotiace správy či iné materiály. To, ako 

konkrétne budú pravidlá pre hodnotenie kvality výskumnej činnosti fakúlt a vysokých škôl 

v budúcnosti nastavené, nateraz nie je známe. 
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        Tabuľka č. 12 „Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných akreditačných kritérií (pre II. KA) za roky vykazovania 2008-2016" 

 

 

 

 

 

 

 

  

KKATEGÓRIA/KÓD 
ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SPOLU: 

A 

AAA 0 0 0 1 (0) 2 0 0 2 0 5 (4) 
ABA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
ABC 0 0 0 (1) 3 (2) 2 6 2 3 1 16 (17) 

ADC 0 1 (5) 6 4 (5) 8 8 (9) 12 14 17 53 (76) 
ADD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

SPOLU 0 1 (5) 7 (8) 8 (7) 12  16 (17) 14 19 18 77 (100) 

B 

AAB 1 3 0 2 (1) 3 4 2 2 1 17 

ACA 1 (0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 (1) 

ACB 0 0 (1) 5 2 0 5 1 12 1 25 (27) 

ACC 0 0 0 5 (6) 0 0 0 0 0 5 (6) 

AEC 2 (3) 1 (2) 15 (16) 8 (6) 6 3 7 5 14 47 (62) 

SPOLU 4 4 (6) 21 (22) 17 (15) 9 12 10 19 16 96 (113) 

A + B  4 5 (11) 28 (30) 25 (22) 21 28 (29) 24 38 34 173 (213) 
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3.4 Publikačná činnosť jednotlivcov a katedier za rok vykazovania 
2015 podľa kritérií financovania 

Audity VVČ – časť publikačná činnosť - sa na fakulte spracúvajú pravidelne každý rok, vždy za 

ostatné definitívne uzatvorené a tým pádom analyzovateľné vykazovacie obdobie. Je tomu tak od 

RV 2008 (vrátane) až do ostatne uzavretého RV, ktorým je rok 2015. Táto analýza mala vždy 

rovnaký a zásadný význam. Bolo z nej možné určiť – vyčleniť - podiel jednotlivcov a následne 

katedier na získaných rozpočtových prostriedkoch pre príslušnú kapitolu štátnej dotácie fakulty. 

Každé vykazovacie obdobie, je možné takto hodnotiť – analyzovať až v čase, keď je stav 

v databáze CREPČ definitívne uzatvorený. Tak sa napr. výstupy za RV 2014 analyzovali 

v kalendárnom roku 2016. Výstupy za RV 2015 (ktorého zber údajov končil 31.3.2016) sa mohli 

analyzovať až v roku 2017. Jedná sa o tzv. audit publikácií z pohľadu jednotlivcov – autorov 

publikujúcich za FZSP, ktorý už po druhý krát (audit RV 2014 aj RV 2015) spracovala tajomníčka 

fakulty, Ing. Daniela Naništová. Na vyžiadanie referátu VVČ bol materiál poskytnutý ako podklad 

pre jeho ďalšie rozpracovanie, zostavenie štatistík a rebríčkov najviac publikujúcich jednotlivcov – 

autorov, katedier, pre účely tejto VS_VVČ.  

V nasledujúcej podkapitole sú na základe vykonaného auditu VVČ za RV 2015 podrobne 

prezentované výsledky katedier podľa kódov a skupín. Tabuľka obsahuje tento krát aj údaje 

o čistom podiele doktorandov katedier na publikačnej produktivite fakulty z celkového počtu 285 

finančne bonifikovaných výstupov evidovaných v databáze CREPČ. Tých bolo v RV 2014 o 6 

menej (279)28. 

K výsledkom ostatného auditu (RV 2015) ešte pridávame informáciu, že prerozdelenie finančných 

prostriedkov za publikačné výstupy zaradené v jednotlivých, odlišne dotovaných skupinách (A1, 

A2, B, C, D) sa uskutočnilo už na základe novej metodiky z februára 2017. Pre predchádzajúci RV 

(2014) platila metodika MŠVVaŠ SR z roku 2015 (platná aj pre RV 2013 a 2012). Už vo VS_VVČ 

za rok 2014 a 2015 sme konštatovali, že práve táto metodika z februára 201529  presunula niektoré 

kategórie publikácií (kódy) v rámci skupín a preto boli publikácie pre RV 2012-2014 inak finančne 

kryté ako dovtedy. Aktuálne platná metodika z februára 201730 síce zmenu zaradenia jednotlivých 

kódov do skupín nepriniesla, avšak váhy pre dotáciu na výskumnú vývojovú a umeleckú činnosť sa 

v niektorých kódoch a tým aj skupinách značne pomenili. 

 

                                                      
 

 

28 Počet výstupov v čase spracúvania auditu publikačnej činnosti za RV 2014 (t. j. v roku 2016) 
29 Príloha č.2 tejto VS 
30 Príloha č. 3 tejto VS 
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3.4.1 Tabuľkový a grafický prehľad o publikačnej činnosti jednotlivcov a katedier za roky vykazovania 2014 a 2015 z pohľadu 

financovania 

                Tabuľka č. 13 „Publikačná činnosť katedier v roku vykazovania 2014 a 2015 z pohľadu financovania“ 

SK
U

P
IN

A
 

K
ó

d
 

p
u

b
likácie 

Porovnanie publikačnej činnosti jednotlivých katedier 
za roky vykazovania 2014 a 201531 

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Spolu všetky katedry 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

sku
p

in
a

 A
1

 

AAA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

AAB 
0 0 1 1 1 1 0 

0 
2 2 

ABA 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 

ABB 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

ABC 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 

ABD 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
medzisúčet 

 /skupina A1/  
0 0/0 2 2/0 1 1/0,2 2 7/0 5 10/0,2 

sku
p

in
a

 A
2

 

ACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACB 0 1,33 0 0 0 8,67 1 2 1 12 

BAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAB 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

BCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCI 0,2 0 0,8 0 0 0,9 0 0 1 0,9 

                                                      
 

 

31 V roku vykazovania 2015 sú v medzisúčtoch každej katedry, ako aj v celkovom súčte za katedru či fakultu uvedené vždy dve čísla. Číslo pred lomítkom znamená celkový prepočítaný počet výstupov príslušnej 
katedry/fakulty a číslo za lomítkom znamená v tom prepočítaný počet výstupov iba doktorandov katedry/fakulty – aktuálne študujúcich alebo aj skončených. 
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EAI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

EAJ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

FAI 3,5 0,67 4 3,33 0 4 5,5 5 13 13 

medzisúčet  
/skupina A2/  

4,7 4/0,33 4,8 3,33/0 0 13,57/0 7,5 7/0 17 27,9/0,33 

sku
p

in
a

 B
 

ADC 11 10 0,5 2,67 0,5 0,33 0 1 12 14 

ADD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina B/  

11 10/0 0,50 2,67/0,34 0,5 0,33/0 0 1/0 12 14/0,34 

sku
p

in
a

 C
 

ADM 0 4,98 0 0 2 3,75 0 2,27 2 11 

ADN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

BDM 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

BDN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina C/  0 4,98/0,04 0 1/0 2 3,75/0 1 2,27/0 3 12/0,04 

sku
p

in
a

 D
 

ACC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACD 0 0,4 0 0,6 0 0 0 0 0 1 

ADE 0 1 1 0 0 6 5 4 6 11 

ADF 2,8 3 1,86 2,7 3,34 6,3 0 8 8 20 

AEC 4 2 2 1 0 1 1 1 7 5 

AED 13,61 3,5 17,07 15,4 5,49 0,6 9,83 15,5 46 35 

AEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

AFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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AFC 1 0,5 0 1,5 3 2 25 13 29 17 

AFD 10,4 3,64 3,17 2 12,14 15,36 17,29 10 43 31 

AFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFF 0 2,3 0 0 0 3,7 0 1 0 7 

AFG 12,96 6,37 13,55 1,13 6,49 4,5 3 2 36 14 

AFH 26,95 9,74 10,85 9,67 5,2 26,59 3 3 46 49 

BBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

BDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDE 0 0 0 0 2 6 0 1 2 7 

BDF 0,5 0 1,5 1 6 8,5 1 2 9 11,5 

BEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BFA 0,5 1 2,17 4,25 0,33 1,75 0 0 3 7 

BFB 3,34 1 1,41 1 2,25 0 0 0 7 2 

Medzisúčet 
/skupina D/  76,06 36,45/9,08 54,58 40,25/7,9 46,24 82,3/11,8 65,12 61,5/8,44 242 220,5/37,22 

SÚČET  
/všetky 

skupiny/ 

 

91,76 55,43/9,45 61,88 49,25/8,24 49,74 100,95/12 75,62 78,77/8,44 279 284,4/38,13 

Zdroj: Audit VVČ, Naništová, D. (2017)  
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Graf č. 8 „Celá finančne dotovaná publikačná činnosť podľa katedier za RV 2015“ 

 

 

Graf č. 9 „Porovnanie celej dotovanej PČ katedier v RV 2014 a 2015“ 
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Graf č. 10 „Porovnanie produktivity katedier v oblasti dotovanej PČ sumárne za dva RV 2014 a 2015“ 

 

Výsledky, ktoré vyplynuli z tabuľky č. 13 nám napovedajú ako sa v jednotlivých kódoch a skupinách 

vyvíjala produktivita tvorivých zamestnancov katedier (učiteľov aj doktorandov) v RV 2014 a 2015. 

Ako najproduktívnejšia v RV 2015 sa javí (pozri graf č. 8) KOŠ ktorá z celkového počtu výstupov 

(284,4) má podiel 35,5%, za ňou nasleduje KSP s 27,7%, tretia v poradí je KVZ ktorá prispela 

19,5% a na štvrtom mieste je KLVMvZ s 17,3%. Ak sa na to pozrieme z pohľadu ostatných dvoch 

podrobne analyzovaných RV (pozri grafy č. 9 a 10), najproduktívnejšou katedrou čo do počtu 

bonifikovaných výstupov je KSP ktorá ich má spolu za dva roky 154,39 a súčasne má najviac 

vyrovnanú produktivitu v oboch RV (75,62 a 78,77 výstupov). Za ňou nasleduje KOŠ s celkovým 

počtom výstupov 150,69, tretia v poradí je KVZ so 147,19 výstupmi a na štvrtom mieste z tohto 

uhľa pohľadu je opäť KVMVZ s celkovým počtom 111,13 výstupov. Zaujímavým je fakt, že kým 

KOŠ v RV 2015 viac ako zdvojnásobila celkový počet výstupov v sledovaných kategóriách A-D , 

KVZ zaznamenala naopak pokles oproti RV 2014 a to až o takmer 40%. Podobne je tomu aj v 

KLVMvZ ktorá vykazuje v RV 2015 takmer 20% pokles v porovnaní s RV 2014. Nárast počtu 

výstupov v RV 2015 oproti RV 2014 (aj keď nie veľmi významný) zaznamenala KSP, o 4% 

a naopak, výrazný, dokonca až 103% nárast počtu výstupov učiteľov a doktorandov má už 

spomínaná KOŠ. 

Ak by sme chceli zamerať svoju pozornosť iba na výsledky doktorandov jednotlivých katedier 

(podľa ich reálnej % účasti na publikáciách), tak tie za RV 2015, ktorý bol na rozdiel od RV 

2014 analyzovaný aj z pohľadu podielu doktorandov, zaznamenávajú nižšie uvedené grafy č. 11 

a 12. Z nich je zrejmé, koľkými výstupmi sa podieľali doktorandi na celkovej produktivite príslušnej 

katedry a tiež to (pozri graf č. 12), ktorá katedra dosiahla celkovo najviac výstupov doktorandov. 

Kým graf č. 12 porovnáva produktivitu doktorandov medzi jednotlivými katedrami v RV 2015, graf 

č. 13 porovnáva zasa produktivitu iba učiteľov na jednotlivých katedrách. 
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Graf č. 11 „Porovnanie produktivity učitelia verzus doktorandi v RV 2015“ 

 

Graf č. 12 „Porovnanie produktivity iba doktorandov v jednotlivých katedrách v RV 2015“ 

Z vyššie uvedeného grafu č. 12 je vidieť, že najviac publikácií vyprodukovali doktorandi KOŠ (12), 

na druhom mieste je KVZ (9,45), na treťom sa nachádza s počtom výstupov 8,44 KSP a na štvrtom 

je to KLVMvZ s 8,24 výstupmi. Všeobecne sa však zásadné rozdiely v produktivite doktorandov 

jednotlivých katedier v oblasti publikačnej činnosti neukazujú. 
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A ako sme avizovali vyššie, nasledujúci graf č. 13 zachytáva porovnanie výkonov iba učiteľov (bez 

doktorandov) v jednotlivých katedrách v RV 2015. 

Graf č. 13 „Porovnanie produktivity iba učiteľov v jednotlivých katedrách v RV 2015“ 

 

K výsledkom ktoré zobrazujú vyššie uvedené grafy č. 10-13 ešte pripomeňme, že sa jednalo 

o podrobné analyzovanie roku vykazovania 2015 a to:  

- Publikačnej produktivity katedier v celku za dve vykazovacie obdobia 2014 a 2015 (graf č. 

10). 

- Porovnanie publikačných výkonov učitelia verzus doktorandi v rámci katedier v RV 2015, t. 

j. ich čistého podielu na všetkých výstupoch príslušnej katedry (graf č. 11). 

- Porovnania čistých podielov iba doktorandov jednotlivých katedier v RV 2015 (graf č. 12). 

- Porovnanie čistých podielov iba učiteľov jednotlivých katedier v RV 2015 (graf č. 13). 

Údaje pre grafy č. 11-13 bolo možné spracovať iba za ostatné analyzované vykazovacie obdobie 

2015. Takéto porovnania za RV 2014 nie sú k dispozícii, nakoľko audit tohto RV nebol z pohľadu 

podielov doktorandov spracovaný. 

Na základe výsledkov jednotlivých tvorivých zamestnancov a doktorandov v RV 2015 sme zostavili 

rebríček najviac publikujúcich autorov, učiteľov aj doktorandov za uvedené obdobie RV 2015. Čo 

sa týka učiteľov, do úvahy sme zobrali práve tých, ktorí v danom roku vykazovania mali v IKS 

BIREP a tým aj v celoslovenskej databáze CREPČ evidovaných minimálne 5 celých výstupov 

v bonifikovaných kategóriách A-D (po prepočítaní ich reálneho podielu na publikáciách). Dané 

kritérium splnilo iba 27% autorov (18) z celkového počtu 66 (nielen aktuálnych AZ fakulty, ale aj 

takých, ktorým už PP skončil alebo ho majú znížený, resp. publikovali za FZSP bez pracovno-

právneho vzťahu s ňou). Štyria autori z uvedeného rebríčka (22%) publikovali v oblasti výskumu 

SaBV. Celkové poradie ponúka  nasledujúca tabuľka č. 14. 
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Tabuľka č. 14 „Rebríček najviac publikujúcich autorov (učiteľov) v oblasti finančne dotovaných výstupov v RV 2015“  

P. č. Meno autora (učiteľa) Katedra 

Počet výstupov v kategóriách 

v RV 2015 Spolu 

A1 A2 B C D 

1. Levická, J. KSP 3 2,5 0 0 11,53 17,03 

2. Botíková, A. KOŠ 0 1,1 0 0,25 12,99 14,34 

3. Blažíčková, S. KLVMvZ 0 1 1 1 10 13 

4. Benedikovičová, A. KVZ 0 0,43 0 0 10,29 10,72 

5. Dobríková, P. KSP 2 2 1 0,2 6 11,2 

6. Boroňová, J. KOŠ 0,2 1,73 0 0 8,26 10,19 

7. Beňo, P. KLVMvZ 0 2 0 0 8,16 10,16 

8. Majdan, M KVZ 0 0,42 4,42 3,86 0,9 9,6 

9. Keketiová, J. KSP 0 1 0 0 8,5 9,5 

10. Bratová, A. KOŠ 0 3 0 0 5,6 8,6 

11. Ryska, M. KOŠ 0,2 0 0 2 6,29 8,49 

12. Puteková, S. KOŠ 0 0,83 0 0 6 6,83 

13. Martinková, J. KOŠ 0 1,25 0 1 4,5 6,75 

14. Levická, K. KSP 2 0,5 0 0 3,75 6,25 

15. Bošák, V. KLVMvZ 2 0 0 0 4 6 

16. Kabátová, O. KOŠ 0 0,92 0 0,25 4,5 5,67 

17.  Ilievová, Ľ. KOŠ 0,2 1,5 0 0 3,5 5,2 

18.  Lajdová, A. KOŠ 0 1 0 0 4 5 

 

 

Kým v RV 2014 dosiahol stanovený limit minimálne 5 prepočítaných výstupov v dotovaných 

skupinách celkový počet 15-tich autorov (zdroj: VS_VVČ_2015), v RV 2015 ich bolo o troch viac 

(18). Medzi nimi sa však nachádzajú aj autori, ktorí aktuálne už nie sú AZ fakulty. 

K tabuľke č. 14 ešte pridáme informáciu o zastúpení jednotlivých katedier v rebríčku 

najproduktívnejších autorov. Najviac autorov – polovica zo všetkých (9) je z KOŠ, nasleduje KSP 

so 4 autormi, tretia v poradí je KLVMvZ s 3 autormi a na štvrtom mieste je KVZ s 2 autormi.  

Najproduktívnejším autorom RV 2015 bola zástupkyňa KSP, prof. PhDr. Jana Levická, PhD. s viac 

ako 17 evidovanými publikačnými výstupmi, z ktorých najdôležitejšie sú 3 celé výstupy publikované 

v skupine A1. Avšak ak sa na produkciu výstupov pozrieme z uhľa pohľadu akreditácie a ňou 

jednoznačne akceptovateľných A-výstupov pre obe OV, opätovne ako v RV 2014, najviac ADC 

výstupov (publikácií v karentovaných zahraničných časopisoch, zaradených do skupiny B) má doc. 

PhDr. Marek Majdan, PhD. z KVZ. Ďalší autori bohužiaľ publikujú väčšinou výstupy nižšej kvality, 

zaradené v skupine D. 
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Tento krát sme však zostavili aj rebríček najviac publikujúcich autorov – doktorandov, či už 

aktívne študujúcich alebo skončených. Rebríček ponúka nasledujúca tabuľka č. 15. 

Tabuľka č. 15 „Rebríček najviac publikujúcich doktorandov v oblasti finančne dotovaných výstupov v RV 2015“  

P. č. Meno autora (doktoranda) Katedra 

Počet výstupov v kategóriách 

v roku vykazovania 2015 Spolu 

A1 A2 B C D 

1. Garabášová Mária VZ 0 0,33 0 0 3,04 3,37 

2. Bárdyová Zuzana LVMvZ 0 0 0 0 3,1 3,1 

3. Laurinc MIlan OŠE 0 0 0 0 2,9 2,9 

4. Bobáková Martina OŠE 0,1 0 0 0 2,54 2,64 

5. Jakubcová Denisa VZ 0 0 0 0 2,29 2,29 

6. Michalíková Lenka LVMvZ 0 0 0 0 2,05 2,05 

7. Uhnáková Dominika SP 0 0 0 0 2 2 

8. Dudáková Katarína VZ 0 0 0 0 1,9 1,9 

9. Juhásová Ingrid OŠE 0 0 0 0 1,84 1,84 

10. Karabová Zuzana OŠE 0 0 0 0 1,5 1,5 

11. Labudová Monika OŠE 0 0 0 0 1,34 1,34 

12. Vidová Klaudia SP 0 0 0 0 1,33 1,33 

13. Střádalová Monika OŠE 0 0 0 0 1,18 1,18 

14. Kulková Nadežda LVMvZ 0 0 0,34 0 0,75 1,09 

15. Letovancová Katarína SP 0 0 0 0 1,06 1,06 

16. Petríková Daniela SP 0 0 0 0 1 1 

16. Pčolková Dušana SP 0 0 0 0 1 1 

16.  Kabátová, Jarmila LVMvZ 0 0 0 0 1 1 

16.  Hnilicová Soňa LVMvZ 0 0 0 0 1 1 

16.  Maníková  Katarína VZ 0 0 0 0 1 1 

17. Strýčková Daniela SP 0 0 0 0 0,8 0,8 

18. Rechtoríková Veronika VZ 0 0 0 0 0,7 0,7 

19. Jakobejová Jana OŠE 0,1 0 0 0 0,5 0,6 

20. Polakovičová Zuzana SP 0 0 0 0 0,5 0,5 

20.  Balogová Beáta OŠE 0 0 0 0 0,5 0,5 

20. Legerský Dušan SP 0 0 0 0 0,5 0,5 

21. Miklošková Monika SP 0 0 0 0 0,25 0,25 

22. Psota Marek VZ 0 0 0 0 0,15 0,15 

23. Železkovová Jarmila OŠE 0 0,1 0 0 0 0,1 

24. Švaro Miroslav VZ 0 0 0 0,04 0 0,04 
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V RV 2015 zaevidovalo do internej knižničnej databázy Birep svoje publikačné výstupy celkovo 30 

doktorandov. Z nich bolo po 9 doktorandov z katedier OŠE a SP, 7 doktorandov z katedry VZ a 5 

doktorandov z katedry LVMvZ. Limit minimálneho prepočítaného počtu výstupov pre zaradenie 

autora do tabuľky resp. rebríčka však v tomto prípade stanovený nebol. Vo vyššie uvedenej 

tabuľke č. 15 sa teda nachádzajú všetci publikujúci doktorandi. Čo je však aj u týchto mladých 

vedátorov najdôležitejšie, je kvalita ich výstupov. A tu je žiaľ nutné konštatovať že absolútna 

väčšina (97%) z celkového počtu 38,73 výstupov je zaradená v skupine D (37,72). A to je 

z pohľadu akreditácie veľmi neuspokojivé. 

3.5 Najvýznamnejšie publikačné a vedecko-výskumné výsledky 

za rok 2016  

Referát VVČ fakulty spracoval začiatkom roku 2017 materiál o najlepších publikačných a vedecko-

výskumných aktivitách fakulty za rok 2016. Materiál bol postúpený na rektorátne oddelenie vedy 

a výskumu, ako podklad pre spracovanie výročnej správy o činnosti celej TU v Trnave za rok 2016. 

V nasledujúcej podkapitole uvádzame výber z daného materiálu. Údaje sú však aktualizované ku 

dňu spracovania tejto výročnej správy a venujeme sa (aj štatisticky) vybratým, t  j. kvalitatívne 

najlepším výstupom fakulty s rokom vydania 2016. Rovnako tak poskytujeme porovnanie s rokmi 

vydania 2014 a 2015. A práve rok vydania publikácií s afiliáciou FZSP TU v Trnave je dôležitý pre 

prípravu spisov pre komplexné akreditácie. Do tej budúcej (za predpokladu, že sa komplexná 

akreditácia uskutoční) bude s najväčšou pravdepodobnosťou spadať nové 6 ročné sledované 

obdobie, ktoré by malo začať rokom 2014. Tuná bude potrebné mať k dispozícii a predložiť 

publikačné výstupy podľa príslušného roku vydania. Aj tento uhol pohľadu je celkom zaujímavým 

obrazom o tom, ako sa vyvíjal počet najlepších výstupov autorov fakulty, publikovaných 

v ostatných troch rokoch (2014-2016). 

3.5.1 Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2016 

Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite TZ a študentov fakulty s rokom vydania  2016, 

patria: 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 
1. Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] / 

Andrea Botíková et al. ; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava 
: Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 
978-80-568-0010-2. - Popis urobený: 29.03.2017 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC) 

1. Social work and poverty in Slovak Republic / Ondrej Botek, Andrea Bánovčinová. 
In: Poverty and Social Work. - Ostrava : University of Ostrava, ERIS European 
Research Institute for Social Work, 2016. - ISBN 978-80-7464-891-5. - S. 85-108 [1,46 
AH] 

2. Social Policy and Social Economy in Slovakia / Ondrej Botek. 
In: The Changing Faces of Social Economy across Europe. - Debrecen : Debreceni 
Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. - ISBN 978-963-318-569-8. - S. 74-
103 [1,32 AH] 
 

 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=166119&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164920&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748


S 58 
 3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA 

FAKULTY V ROKU 2016  
   

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD) 
1. Genetic aspects of systemic lupus erythematosus and differences in the disease 

prevalence in males and females / Vladimír Bošák. 
Preklad z: Genetické aspekty systémového lupus erythematosus a rozdiely v 
prevalencii ochorenia u mužov a žien, 2015. 
In: Systemic lupus erythematosus in males. - Bratislava : SAP - Slovak Academic 
Press, 2016. - ISBN 978-80-89607-45-7. - S. 31-50. 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB) 
1. Prevencia v ošetrovateľstve / Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Jana Martinková ; 

[rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. - 183 s. - ISBN 978-80-8082-998-8. 

2. Klinická parazitológia / František Ondriska a kol. ; [rec. Jozef Halgoš, Karel Fajfrlík]. 
- 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - 239 s. - ISBN 978-
80-223-4217-9. 

3. Prevencia syndrómu vyhorenia / Patricia Dobríková ; [rec. Ladislav Bučko, Ondrej 
Botek]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave, 2016. - 63 s. [3,2 AH]. - ISBN 978-80-8082-966-7. 

 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 

1. Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Austria 2002-
2012 / Marek Majdan, Alexandra Bražinová, Walter Mauritz.In: European 
Spine Journal. - ISSN 0940-6719. - Vol. 25, Issue 1 (2016), s. 62-73. IF-
2016=2,563 

2. Markers of oxidative damage of nucleic acids and proteins among 
workers exposed to TiO2 (nano) particles / D. Pelclová..., M. 
Machajova,.. et al. In: Occupational and Environmental Medicine. - ISSN 
1351-0711. - Vol. 73, Issue 2 (2016), s. 110-118. IF-2016=3,912 

3. A comparison of two endoscopic closures : over-the-scope clip 
(OTSC) versus KING closure (endoloop plus clips) in a randomized 
long-term experimental study / R. Doležel, ...M. Ryska... et al. 
In: Surgical endoscopy and other interventional techniques. - ISSN 
0930-2794. - Vol. 30, Issue 11 (2016), s. 4910-4916. IF-2016=3,747 

4. Global and National Burden of Diseases and Injuries Among 
Children and Adolescents Between 1990 and 2013 Findings From 
the Global Burden of Disease 2013 Study / Hmwe H. Kyu, ... 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al.In: Jama pediatrics. - ISSN 
2168-6203. - Vol. 170, Issue 3 (2016), s. 267-287. IF-2016=10,251 

5. The global burden of injury : incidence, mortality, disability-
adjusted life years and time trends from the Global Burden of 
Disease study 2013 / Juanita A. Haagsma... Alexandra Bražinová, 
Marek Majdan. In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 22, Issue 
1 (2016), s. 3-18. IF-2016=1,482 

6. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) 
for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 
1990-2015 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2015 / Nicholas J. Kassebaum, ... Alexandra Bražinová, Marek 
Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume: 388, Issue: 10053 (2016), s. 
1603-1658. IF-2016=47,831 

7. Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990-
2015 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2015 / Nicholas J. Kassebaum, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan 
et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 388, Issue 10053 (2016), s. 1775-
1812 IF-2016=47,831 

8. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, 
and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015 : a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149214&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149214&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158795&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151929&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151929&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157973&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=132347&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158231&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
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Haidong Wang, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 
1459-1544. IF-2016=47,831 

9. Global, regional, national, and selected subnational levels of 
stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980-2015 : a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / 
Haidong Wang, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. 
- ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1725-1774. IF-
2016=47,831 

10. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 
behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks 
or clusters of risks, 1990-2015 : a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2015 / Mohammad H. Forouzanfar, ... 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. 
- Volume: 388, Issue: 10053 (2016), s. 1659-1724. IF-2016=47,831 

11. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 
countries : a baseline analysis from the Global Burden of Disease 
Study 2015 / Stephen S. Lim, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et 
al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 
1813-1850. IF-2016=47,831 

12. Point prevalence study of antimicrobial usage in acute care 
hospitals in the Slovak Republic / Mária Štefkovičová, Alexandra 
Bražinová ...et al. 
In: Journal of Hospital Infection. - ISSN 0195-6701. - Vol. 93, Issue 4 
(2016), s. 403-409. IF-2016=3,126 

13. Road traffic mortality in the Slovak Republic in 1996-2014 / 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan. In: Traffic Injury Prevention. - ISSN 
1538-9588. - Vol. 17, Issue 7 (2016), s. 692-698. IF-2016=1,290 

14. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years 
lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015 : a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / 
Theo Vos, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - 
ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1545-1602. IF-
2016=47,831 

15. Plasma Concentrations and Subcutaneous Adipose Tissue mRNA 
Expression of Clusterin in Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus : 
the Effect of Short-Term Hyperinsulinemia, Very-Low-Calorie Diet 
and Bariatric Surgery / J. Kloučková...M. Kasalický...et al. 
In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 65, Issue 3 (2016), 
s. 481-492. IF-2016=1,461 

 
       Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM) 

1. Postoje a vedomosti sestier o problematike geriatrického veku = 
Nurses’ attitudes and knowledge of the geriatric age issue / Oľga 
Kabátová et al. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 
234-248. 

2. Social Work in Slovakia in the period after 1945 / J. Levická, K. 
Levická. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - 
ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 1 (2016), s. 15-27 

3. Loneliness as a Risk Factor for Depression the Elderly / Oľga 
Kabátová, Silvia Puteková, Jana Martinková. In: Clinical Social Work 
and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 
(2016), s. 54-58; [Vol. 7, issue 1 (2016), s. 48-52]. 

4. Are migrants from Middle East carriers of multi-resistant 
bacteria? / P.A. Hajj, Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Jana 
Martinková... et al. In: Clinical Social Work and Health Intervention - 
CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 3 (2016), s. 10-13. 

5. Investigating could blood type affect thyroid function in early 
pregnancy? / Bibiana Bajteková, Soňa Wimmerová, Alena 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=165020&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138410&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133038&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
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Ondrejkovičová, Viera Rusnáková. In: Giornale Italiano di Ostetricia e 
Ginecologia. - ISSN 0391-9013. - Volume 38, Issue 1 (2016), s. 41-43. 

6. Guided reflection as an organisational learning and data collection 
tool in a gender equality change management programme / Uduak 
Archibong..Daniela Kállayová.. et al. In: The International Journal of 
Organizational Diversity. - ISSN 2328-6261. - Vol. 16, Issue 1 (2016), s. 
19-34. 

7. Nursing care for migrants in a refugee camp Dobová-Slovenia / 
Silvia Puteková, Oľga Kabátová. In: Clinical Social Work and Health 
Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 79-
81. 

8. Totální pankreatektomie a její současné místo v léčbě onemocnění 
pankreatu = Total pancreatectomy and ist current place in the 
treatment of pancreatic diseases / Miroslav Ryska. 
In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 70, č. 5 
(2016), s. 408-412 

9. Analysis of psychometric features of the Mini-Mental State 
Examination and the Montreal Cognitive Assessment methods / 
Oľga Kabátová et al. In: Clinical Social Work and Health Intervention - 
CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 2 (2016), s. 62-69. 

10. Longitudinal survey of ATB resistance reversibility in children with 
AIDS of genocide survivors in Cambodia / Andrea Shahum et al. 
In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-
9741. - Vol. 7, Issue 3 (2016), s. 7-9. 

11. Decreasing occurrence of bacterial STD after introduction of 
voluntary counseling and testing HIV-program in Eldoret and 
Naivasha in Kenya in 1999-2013 / G. Mikolášová et al. In: Clinical 
Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 
7, Issue 3 (2016), s. 45-46. 

12. Experience with migrants on Balkan Route from the Field Hospital 
on the Slovenian-Croatian Border / J. Bydzovsky et al. 
In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-
9741. - Vol. 7, Issue 3 (2016), s. 32-34. 

13. Screen or not to screen? : 7 questions in prevention of infection 
from refugees and migrants / I. Khaled et al. In: Clinical Social Work 
and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, Issue 3 
(2016), s. 16-18. 
 

  

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158866&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158866&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161042&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161042&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
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SÚHRN: 

Najdôležitejších publikácií, ktoré boli vydané autormi ako výstup fakulty v roku 2016 je celkovo 35. 
Vybraté boli publikácie v kódoch patriacich do skupín A1, A2, B, C, ako to uvádza nasledujúca 
tabuľka č 16. Súčasne v nej ponechávame pre možnosť porovnania aj údaje za rok vydania 2014 a 
2015. 

Tabuľka č. 16 „Sumár najdôležitejších publikácií FZSP s rokom vydania 2015-2016“  

Kategória publikácie 
Kód/skupina 
financovania 

Rok 
vydania 

2014 

Rok 
vydania 

2015 

Rok 
vydania 

2016 
Spolu: 

Vedecké monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

AAA/A1 0 2 0 2 

Vedecké monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách 

AAB/A1 2 4 1 5 

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

ABB/A1 1 1 0 1 

Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

ABC/A1 2 3 2 5 

Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách  

ABD/A1 0 2 1 3 

Vysokoškolské učebnice 
vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

ACA/A2 1 0 0 1 

Vysokoškolské učebnice vydané 
v domácich vydavateľstvách 

ACB/A2 3 14 3 17 

Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

ADC/B 15 13 15 28 

Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných 
v databázach 

ADM/C 6 10 13 23 

SPOLU: 

30 v tom:  

A1(5) 

A2(4) 

B(15) 

C(6) 

49 v tom:  

A1(12) 

A2(14) 

B(13) 

C(10) 

35 v tom:  

A1(4) 

A2(3) 

B(15) 

C(13) 

114 
v tom: 

A1(21) 

A2(21) 

B(43) 

C(29) 

 

3.5.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2016 

Do tejto podkapitoly VS zaraďujeme výber údajov z materiálu, ktorý spracoval  referát rozvoja 

a zahraničných vzťahov v roku 2017, ako podklad za FZSP – časť rozvoja a zahraničných vzťahov. 

Jedná sa o materiál pripravený pre VS o činnosti TU v Trnave za rok 2016. Pod gesciou referátu 

VVČ fakulty bol vo februári 2017 postúpený na jeho ďalšie spracovanie na R-TU, na oddelenie 

VVČ. 

 Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 
a) 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. Projektová 

skupina TU FZSP v rámci pracovného balíka WP2 spolupracovala 
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s partnerskou univerzitou v Bradforde. Hlavným výstupom oboch univerzít 

je Genovate Social model. Medzi ďalšie projektové aktivity patrí aj snaha 

zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov povzbudením viac 

rodovo kompetentného manažmentu vo výskume, inováciách a vedeckých 

rozhodovacích útvaroch, so špeciálnym zameraním na univerzity.  

b) Projekt CENTER-TBI je výskumný projekt financovaný Európskou 

komisiou v rámci 7.rámcového programu. 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). Projektová 

skupina analyzuje a získava údaje o epidemiológii mozgu a pravidelne sa 

zúčastňuje na vedeckých domácich a zahraničných konferenciách. 

Získané údaje slúžia ako podklad systematického prehľadu úrazov mozgu, 

ktorý je pravidelne aktualizovaný.  

c) 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. V rámci 

riešenia projektu sa vypracoval projekt Public opinion on the readiness of 

local communities in the integration of migrants in V4 countries, ktorý bol 

zaslaný do The International Visegrad fund. 

d) 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. Medzi ďalšie projektové aktivity 

zaraďujeme aj identifikáciu potrieb rodiny s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím.  

e) Projekt FINALLY Training packages for health professionals to 

improve access and quality of health services for migrants and 

ethnic minorities, including the Roma financovala Európska komisia, 

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a poľnohospodárstvo. 

Hlavným cieľom projektu bolo urobiť prehľad, rozvoj, testovanie a 
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evaluáciu tréningových aktivít pre zdravotníckych pracovníkov s cieľom 

zlepšenia kvality a dostupnosti zdravotných služieb pre vybrané cieľové 

skupiny.  V rámci projektu bol vyvinutý modelový tréningový program. Bol 

zameraný na posilnenie zručností a kompetencií zdravotníckych 

pracovníkov v rámci poskytovania zdravotných služieb migrantom 

a etnickým minoritám. Pilotné testovanie vzdelávacieho 

programu  prebiehalo v šiestich krajinách Európy. Trojdňový workshop bol 

určený pre zdravotníkov primárnej zdravotnej starostlivosti, t.j. 

všeobecných lekárov, zdravotníkov záchrannej zdravotnej služby, 

pediatrov, gynekológov, sestry a pod. Slovensko sa zúčastnilo pilotného 

testovania tréningových materiálov a následne ich  adaptovalo na naše 

podmienky. 

f) Projekt Vega:  Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri 

posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej ochrany 

detí. Predmetom projektu sú kľúčové koncepty vybraných systémových 

teórií, ktoré tvoria rámec pre prácu s rodinou. Cieľom projektu je 

identifikovať ich mieru zhody a odlišnosti v súvislosti s posudzovaním 

sociálnej rizikovosti rodiny vzhľadom na práva a najlepší záujem dieťaťa. 

Medzi dôležité výstupy projektu patrí identifikácia prítomnosti resp. 

neprítomnosti jednotlivých indikátorov kľúčových dimenzií popisovaných 

teórií, ako aj tvorba „mapy konkrétnych dimenzií sociálnej rizikovosti rodín“ 

v kontexte so systémovými teóriami rodiny a identifikácia redundantných 

indikátorov sociálnej praxe voči teoretickým konceptom a ich dimenziám. 

 Začatie a realizácia nových projektov v roku 2016: 

a) Projekt PROPEDEUTIKA EPIDEMIOLÓGIE je domáci aplikovaný 

výskumný projekt hradený z Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

MŠVVaŠ SR 2016.Projekt sa zameriava na spracovanie moderne 

koncipovanej propedeutiky epidemiológie. Cieľom  projektu je preskúmať a 

vyhodnotiť potreby v zmysle rozsahu a kompozície vzdelávacích 

materiálov, učebných textov a podporných prostriedkov na všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania v oblasti propedeutiky 

epidemiológie ale aj v rámci širšie ponímaných potrieb odboru Verejné 

zdravotníctvo. V tom zmysle zahŕňame aj aplikácie zdravia verejnosti pre 

uplatnenie teórii manažmentu a manažment kvality v zdravotnej 

starostlivosti, ako aj oblasť klinickej epidemiológie a získavanie vedeckých 

dôkazov. Na základe zhodnotenia a po odbornej diskusii upresniť obsah a 

formu publikácie tak, aby v čo najväčšej miere vyhovela potrebám 

epidemiologickej praxe, ako aj potrebám skúmania a objavovania v rámci 

širšieho medicínskeho výskumu. Na základe získaných výsledkov pripraviť 

monografiu na tému štatistiky zdravia. Vzhľadom na potrebu 

internacionalizácie vzdelávania a realizácie študijných programov vo 

svetových jazykoch bude pripravená zároveň anglická verzia. 

b) Hlavným cieľom zahraničného projektu SH CAPAC (trvanie projektu 

1/2016-12/2016) bola podpora členských štátov EÚ, ktoré sú pod určitým 
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migračným tlakom v ich odozve na výzvy súvisiace so zdravím. Partneri 

projektu vytvorili potrebné nástroje a návody potrebné pre advokáciu 

a budovanie kapacít na národnej a regionálnej úrovni v oblasti zdravia 

migrantov. V rámci projektu sa organizovali návštevy krajín s cieľom 

špecifickej technickej asistencie so zameraním na koordináciu aktivít na 

národnej úrovni v spolupráci s dôležitými predstaviteľmi národných 

a medzinárodných zdravotníckych organizácii. Hlavné výstupy projektu, 

ktorých používaním sa má zabezpečiť posilnenie zdravotných systémov v 

súvislosti s migračným tlakom v EÚ, sú koordinačný rámec a postupy, 

nástroje na hodnotenie potrieb, návod na vytvorenie akčných plánov pre 

verejno-zdravotnícku odozvu, vzdelávací online kurz pre zdravotníkov 

s cieľom zlepšenia ich kompetencií v súvislosti s poskytovaním 

zdravotníckych služieb, ktoré budú zohľadňovať špecifické potreby 

v súvislosti s migračným tlakom v Európe.. 

3.6 Atribút ocenenia za rok 2016 

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

ostatne platných akreditačných kritérií (pre II. KA) sú tzv. atribúty ocenení (AO). Tuná sa 

v predchádzajúcich rokoch vždy sledovali 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 o týchto ukazovateľoch vedecko-výskumnej produktivity AZ fakulty za rok 2016 sa 

však centrálne, prostredníctvom zberu dát na referáte VVČ neuskutočnil. Zásadným dôvodom 

prečo AO v časti A) neboli od tvorivých zamestnancov fakulty žiadané dokladovať 

(prostredníctvom formulárov používaných do roku 2014) a následne ich štatisticky vykázať bola 

časová exponovanosť personálneho obsadenia referátu VVČ. Bolo nereálne zvládnuť všetky 

potrebné činnosti viažuce sa na túto časť agendy. Inak povedané, referát VVČ nebol ani v roku 

2016 personálne posilnený, napriek dlhoročne deklarovanej potrebe a písomnému aj 

verbálnemu definovaniu akútnosti vykonania tejto zmeny. Nový prodekan pre VVČ a PhD. 

štúdium, spoznajúc reálnu situáciu na oboch referátoch (VVČ aj PhD. štúdia) argumentoval 

potrebu prijatia tretieho pracovníka. Ten by bol prebral nielen časť agendy VVČ (napr. aj 

spracúvanie údajov o AO) ale aj kompletnú agendu PhD. štúdia. Podrobne písomne spracoval 

a vedeniu fakulty predložil materiál v ktorom reálne odvedenými pracovnými výkonmi 

dokladoval opis situácie na oboch referátoch. Bola pripravená pracovná náplň pre nového – 

tretieho zamestnanca, ako aj náčrt organizačnej štruktúry plánovaného, novo vytvoreného 

oddelenia pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Toto novo-vzniknuté oddelenie by bolo 

kompletne zastrešované jedným prodekanom (prodekanom pre VVČ a PhD. štúdium) a tromi 

samostatnými referentmi. Bohužiaľ, vedenie fakulty, hlavne z dôvodu negatívneho postoja 

tajomníčky fakulty, takýto návrh na úpravu organizácie práce referátu VVČ a PhD. štúdia zatiaľ 
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nerealizovalo. Stretnutie, na ktorom boli prítomní navrhovatelia (prodekan a jeden zástupca 

referentov pre VVČ) a zástupcovia vedenia (tajomníčka a dekan fakulty) sa uskutočnilo koncom 

novembra 2016. Stanovisko vedenia bolo formulované v zmysle, že sa riešenie tejto 

problematiky odkladá na neskoršie obdobie. Ale ani do času tvorby tejto VS_VVČ (august-

október 2017) sa k riešeniu tejto problematiky nepristúpilo. A tak zostalo obsadenie a štruktúra 

oboch referátov rovnaké ako v rokoch predchádzajúcich. Prišlo však k úprave – upresneniu 

a doplneniu predchádzajúcich, nedostatočne spracovaných pracovných náplní a to podľa reálne 

vykonávaných agend a činnosti u všetkých troch referentov (1 referent pre PhD. štúdium a 2 

referenti pre VVČ).  

Ďalším veľmi závažným dôvodom, prečo AO neboli zozbierané a spracované (ako tomu bolo za 

ostatných 7 rokov) bol fakt, že aj napriek veľkej snahe prodekana a referentov VVČ o zakúpenie 

vhodného softwarového vybavenia pre zber týchto údajov, až do času tvorby tejto VS_VVČ za 

rok 2016, žiadaný program zakúpený nebol. Prebehlo síce stretnutie s 

potencionálnym dodávateľom (osloveným priamo prodekanom pre VVČ a PhD. štúdium) ale pre 

zložitosť (nadmernú prekombinovanosť) a finančné nároky súvisiace s ponukou, ponuka 

akceptovaná nebola. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2016 v miestnosti tajomníka 

fakulty za účasti oboch referentov VVČ, prodekana pre VVČ, tajomníka, ako aj zástupcov 

dodávateľskej IT firmy DATAROOM, s.r.o Nitra.  Aktuálne je možné iba zopakovať, čo sa píše aj 

vo VS_VVČ za ostatné roky, že žiadaný PC program by naisto zber a spracovanie týchto dát 

zrýchlil, uľahčil, zefektívnil. Referát VVČ takýto program pre učiteľov a administrátorov ktorí by 

to spracúvali 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 2016“ v bode A), podobne, 

ako sme to uvádzali vo VS_VVČ_2015, spracovaná až po zakúpení vhodného programu 

a následnom naplnení jeho databáz údajmi za príslušný kalendárny rok. Do toho času prodekan 

pre VVČ za asistencie referenta pre túto agendu vypracovali návrh odporúčaní dekana 

a prodekana pre VVČ a PhD. štúdium vo veci AO. Odporúčanie formou listu bolo adresované 

vedúcim katedier v zmysle, aby inštruovali svojich doktorandov a interných zamestnancov (na 

UTPČ) predmetné údaje a podklady o AO zachovávať vo svojich agendách priebežne, počas 

celého roka. V prípade, že nastane kedykoľvek potreba takéto údaje predkladať, či už za fakultu 

alebo za katedry, resp. za jednotlivcov, musí každý AZ sám za seba vedieť operatívne potrebné 

údaje a/alebo podklady predložiť. List pod značkou FZSP/VR 573-2017_VVČ_LG, bol zaslaný 

vedúcim katedier mailom začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku 2017. O tejto skutočnosti 

sa bude podrobnejšie pojednávať v nasledujúcej VS_VVČ za rok 2017 

 

ČASŤ B) 

Údaje o citačnom indexe interných zamestnancov fakulty (na UTPČ).  

Výsledky tejto časti atribútov ocenení, na rozdiel od rokov predchádzajúcich, je možné v čase 

tvorby tejto výročnej správy reálne za fakultu štatisticky prezentovať. Dôvodom je skutočnosť, 

že sa v roku 2016, na základe iniciatívy referentov VVČ a účinnej podpory zo strany 

zodpovedného, od 1.1.2016 vymenovaného prodekana pre VVČ, RNDr. Mgr. Jaroslavy 

Brňovej, PhD., podarilo naplniť IKD_Birep citáciami, ktoré sa tam dovtedy dostávali iba 

sporadicky. Ba čo viac, citácie s kódom C1 a C2 indexované v databázach WoS a Scopus, 
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z pohľadu kvality najdôležitejšie, takmer vôbec nie. O citačnom indexe TZ fakulty za rok 2016 

a súčasne aktualizáciu údajov za rok 2015 poskytuje podkapitola č. 3.6.2. 

  

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 (napr. aj pre VS_VVČ fakulty.). Oba typy ukazovateľov sa do roku 2014 

sumarizovali a spracúvali nielen z pohľadu celej fakulty, ale aj separátne pre každú OV, v ktorej 

fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. V podkapitole 3.6.1 – AO časť A) sa predmetné 

údaje za roky 2015 a 2016 z už vyššie spomenutých dôvodov nenachádzajú. Preto v nej v rámci 

tabuľky č. 17 ponechávame aspoň výsledky, ktoré boli spracované do roku 2014.  
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3.6.1 Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania... 

K dátumu spracovania údajov do VS_VVČ za rok 2016 (august-október 2017) nie sú dáta za rok 
2016 zozbierané a štatisticky spracované (viď podrobné zdôvodnenie v kapitole 3.6). Tabuľka č. 17 
zachytáva teda údaje za predchádzajúce obdobia, t. j. roky 2010-2014. 

Tabuľka č. 17 „Porovnanie aktivít časti A) atribútov ocenení za kalendárne roky 2010- 2014“ 

 

 

P.

č 

 

 

Druh činnosti 

Počet 

 

ROK 2010 

 

ROK 

2011 

ROK 2012 

LaFV/SaBV/S

P 

ROK 2013 

LaFV/SaBV/S

P 

ROK 2014 

LaFV/SaBV/S

P 

1. 

Počet 

grantových úloh, 

na riešení 

ktorých sa 

podieľali tvoriví 

zamestnanci 

FZSP 

Nesledovan

é 
34 20/7/27 

 

 

9/8/17 

 

 

 

7/10/17 

 

2. 

Podujatia 

domáce – 

pozvaný referát 

Nesledovan

é 

Nesledovan

é 
10/4/14 6/0/6 

 

 

20/1/21 

 

 

3. 

Podujatia 

domáce – 

prihlásený 

referát 

Nesledovan

é 

Nesledovan

é 
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. 

Organizovanie a 

vedecká 

garancia 

podujatia- 

medzinárodného 

11 14 20/21/41 

 

11/21/32 

 

 

14/14/28 

 

10 Organizovanie a 24 76 21/5/26  
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. vedecká 

garancia 

podujatia- 

domáceho 

12/3/15 

 

7/3/10 

 

11

. 

Členstvo 

v medzinárodný

ch výboroch, 

komisiách, 

radách a 

umeleckých 

porotách 

10 19 18/5/23 

 

4/3/7 

 

 

 

 

 

8/3/11 

 

12

. 

Členstvo 

v celoštátnych 

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

. 

Medzinárodné 

alebo národné 

ceny/ocenenia 

(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 

Čo sa týka AO – časť B) – citovanosť autorov FZSP, tabuľka č. 18 poskytuje sumárne údaje 

o citačnom indexe autorov za roky 2015 a 2016 a to z pohľadu celej fakulty. Údaje o počte citácií 

autorov zaradených do príslušnej OV, tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke v rokoch 2010-

2014 boli spracúvané práve na základe spomínaného centrálneho zberu dát na referáte VVČ 

prostredníctvom Formuláru VVČ.  

Tabuľka č. 18 „Prehľad citácií tvorivých pracovníkov FZSP za roky 2012-2016“32 

ROK 
Oblasť 

výskumu 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 

SPOLU 

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

C2 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
registrované 
v citačných 
indexoch 
WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C3 
/citácie 
v zahraničných 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/  

C4 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/ 

C5 
/recenzie 
v  zahraničných 
publikáciách/ 

C6 
/recenzie 
v domácich 
publikáciách/ 

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 FZSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 1.12.2016)33 

340 (351) 1 13 (14) 46 (58) 0 1 
401 

(425) 

2016 

: 

Celá FZSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 16.08.2017) 

304 0 57 96 0 6 463 

 

                                                      
 

 

32 Citačný potenciál TZ fakulty evidovaný v databáze Birep za rok 2016 bol ku dňu spracovania tejto časti VS (16.-17.8-2017) 
aktualizovaný a preto sa údaje nezhodujú s údajmi uvedenými v príslušnej kapitole VS o VVČ za rok 2015 
33 Pôvodné údaje, uvedené vo VS_VVČ za rok 2015 boli ku dňu aktualizácie (16.8.2017) prečiarknuté a platia údaje uvedené v 
zátvorkách 
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Citačný ohlas na publikácie TZ fakulty (na UTPČ) v roku 2016 zaznamenal v porovnaní s rokom 

2015, čo sa týka celkového počtu citácií, nárast o 38 citácií. Oproti roku 2015 je ale menej citácií 

s kódom C1, o 47. To však nemusí byť úplne relevantný ukazovateľ. Je totiž pravdepodobné, že 

niektorí autori, ktorí majú práce indexované v databázach WoS a Scopus svoje citačné rešerše na 

referát VVČ neposkytli a ich citácie sa teda do databázy Birep, do času tvorby tejto VS_VVČ, 

nedostali. Úvaha že citácií autorov fakulty s kódom C1 je oveľa viac ako je nateraz evidované 

v Birep je adekvátna. Dôvodom je predpoklad, že interní TZ sa aktuálne pripravujú alebo sa budú 

pripravovať k svojim vedecko-pedagogickým kariérnym postupom. Pri zostavovaní habilitačných či 

vymenúvacích spisov budú mať snahu o kompletizáciu svojej bibliografie. S tým bude spojená 

snaha  naplniť databázu Birep všetkými doteraz publikovanými výstupmi (aj staršieho dáta), 

vrátane citácií. Tým sa môže navýšiť nielen počet starších publikácií v Birep ale súčasne aj citácií. 

Ťažiskom kritérií FZSP pre HaVK sú totiž okrem pedagogickej praxe na VŠ práve aj publikácie 

a citácie, dokladované oficiálnym rešeršom z databázy Birep. 

Faktom je, že počet 304 citácií v kóde C1, vykázaných za celú fakultu, je významným a dôležitým 

znakom kvality práce autorov fakulty. Je to tiež znakom zlepšenej disciplinovanosti citovaných 

autorov pri predkladaní citačných rešerší za uplynulý rok, a to nielen databázovaných, ale aj tých 

s nižšou kvalitou (C3 a C4). Práve týchto citácií je oproti roku 2015 o 81 viac, čo je väčší ako 100% 

nárast. Iste k tomuto faktu prispelo, už v kapitole 2.1 spomenuté, opatrenie vo forme 

IND_Birep_2016“: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_fzasp_k_

birep_2016_1.pdf 

Stále platí, že je nutné spracúvať kvalitné citačné rešerše (s vylúčením všetkých autocitácií), aby 

sa následne, do IKS_Birep dostávali iba „čisté“ citácie. Potvrdilo sa to aj v čase tvorby tejto VS, 

nakoľko bola zo strany UK poskytnutá na referát VVČ informácia o aktuálnych zmenách a zvýšenej 

pozornosti pri preklápaní citácií do systému Birep. V rámci školení pracovníčok univerzitných 

knižníc ktoré prebehli v roku 2016 boli stanovené nové pokyny a postupy. Tieto sa majú, okrem 

iných zmien, naplno prejaviť v pripravovanom, inovovanom, celoslovenskom systéme evidencie 

publikačnej a citačnej činnosti nazvanom CREPČ 2. Toto bol zo strany referátu VVČ fakulty už dlho 

očakávaný metodický pokyn, nakoľko z denno-dennej praxe referentov neustále vyplývala potreba 

mať k dispozícii kvalitnú, relevantnú, internú citačnú databázu použiteľnú napr. pre účely 

efektívneho zostavovania akreditačných spisov alebo iné potreby, ako napr. kvalifikačné postupy 

TZ. 

 

  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_fzasp_k_birep_2016_1.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_fzasp_k_birep_2016_1.pdf
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3.7 Hodnotenie ARRA  

V rokoch 2007-2015 bolo Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) vykonané  

hodnotenie fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku. Pripomeňme, že toto 

hodnotenie sa uskutočňuje každoročne na základe verejne dostupných a overiteľných údajov 

o vzdelávaní a výskume fakúlt. V roku 2016 boli podkladom pre toto hodnotenie údaje za rok 2015. 

FZSP TU v Trnave bola opäť hodnotená (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 FZSP v rámci 

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

tabuľke č. 17. 

Tabuľka č. 19 „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 2016 

Podklady pre spracovanie kapitoly o edičnej činnosti na FZSP za rok 2016 odovzdané neboli, a to 

ani do času uzatvorenia tejto VS_VVČ. Podklady boli referátom VVČ ktorý gestoruje spracovanie 

celej VS_VVČ riadne a načas vyžiadané a to mailom dňa 31.8.2017. Bohužiaľ z predmetného 

referátu (ekonomického, ktorý má agendu edičnej činnosti v pracovnej náplni) neboli podklady 

dodané a to ani po viac ako mesiaci (t. j. ku dňu 13.10.2017). 

V tejto kapitole preto uvádzame stručný údaj poskytnutý priamo prodekanom pre VVČ a PhD. 

štúdium, že pre rok 2016 bolo v edičnom pláne Trnavskej univerzity v Trnave za FZSP evidované 

vydanie jedného titulu nasledovne: 

Názov: Nediskriminačné prístupy v starostlivosti o seniorov 

Typ:  Monografia 

Autor: Kabátová, O 

Náklad: 100 ks 

 

Vydanie uvedeného titulu bolo v roku 2016 nahradené vydaním vysokoškolskej učebnice s názvom 

„Prevencia v ošetrovateľstve“ autorov Kabátová, O., Puteková, S., Martinková, J. 

Úplný záznam z Birep-u:  

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Prevencia v ošetrovateľstve / Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Jana Martinková ; [rec. Ľubomíra 

Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 

pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 

- 183 s. - ISBN 978-80-8082-998-8. 
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5.1 Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZSP bolo v roku 2016, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, 

garantované Etickou komisiou FZSP TU v Trnave. Tento orgán bol na FZSP kreovaný ešte v roku 

2011, konkrétne dňa 14.12., na riadnom pracovnom zasadnutí VR FZSP. V rámci bodu programu 

č. 7 bol navrhnutý a následne schválený Štatút EK, ako aj jej prvé zloženie. Etická komisia je 

nezávislý poradný orgán dekana a bol zriadený 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 FZSP disponuje od januára 2013 

svojím rokovacím poriadkom. V zmysle týchto dokumentov postupuje pri posudzovaní projektov 

biomedicínskeho výskumu realizovaného na FZSP TU v Trnave. Témy na ktoré sa zameriava sú z 

odborov biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, psychológie, sociálnej 

práce. Sleduje výskumné projekty fakulty tak, aby tieto boli realizované podľa zásad ochrany 

fyzického a psychického zdravia ľudí, zahrnutých v projektoch ako výskumná vzorka. Zloženie 

Etickej komisie FZSP bolo v roku 2016 menené a to z viacerých dôvodov. 

V období do júla 2016 Etická komisia FZSP TU v Trnave  pracovala ešte vo svojom pôvodnom 

v zložení: 

PREDSEDA:  doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

PODPREDSEDA: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

ČLENOVIA:  Mons. ThLic. Róbert  Bezák,  CSsR. – externý člen 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

MUDr. Alexandra Šimková, PhD.                                                                                              

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Martin Vereš, PhD. 

TAJOMNÍK:  PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

Od októbra 2016 Etická komisia FZSP TU  pracovala v obnovenom zložení a to jednak z dôvodu 

úmrtia jej predsedu, doc. Saláta, ako aj z dôvodu pracovno-právnych zmien, ktoré nastali u dvoch 

jej členov. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru skončilo členstvo MUDr. Alexandry Šimkovej, 

PhD. a pre dlhodobý pobyt v zahraničí skončilo členstvo aj Mons. ThLic. Róbertovi Bezákovi, 

CSsR, externému členovi etickej komisie. Nové – obnovené zloženie etickej komisie bolo 

navrhnuté a schválené VR fakulty dňa 12.10.2016, ktorá na základe tajného hlasovania prijala pre 

každú z navrhnutých zmien samostatné uznesenia pod číslami 5/2/2016, 6/2/2016 a 7/2/2016. Od 

tohto dňa bolo zloženie etickej komisie nasledovné:  

PREDSEDA:  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 

PODPREDSEDA: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

ČLENOVIA:               doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

MUDr. Andrej Klepanec, PhD. MPH., EBIR – externý člen 

MUDr. Marián Streško, PhD.                                                                                                            

                                  PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

                                  PhDr. Martin Vereš, PhD. 

TAJOMNÍK:              PhDr. Kristína Grendová, PhD. 
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Etickej komisii FZSP TU v Trnave boli v roku 2016 predložené  4 žiadosti, z toho 1 žiadosť 

o schválenie realizácie výskumu k bakalárskej práci, 1 žiadosť o schválenie realizácie výskumu 

k diplomovej práci a 2 žiadosti  o schválenie realizácie výskumu  k dizertačnej práci. Z odboru 

verejné zdravotníctvo boli 3 žiadosti a z odboru ošetrovateľstvo bola 1 žiadosť. 

Korešpondenčným hlasovaním boli schválené žiadosti: 

Bakalárske práce: 

 Veronika Kovšová: „Pohľad študentov ošetrovateľstva na praktickú výučbu a mentoring“ 

Magisterské práce:  

 Bc. Monika Hulínová: „Vplyv gynekologických preventívnych prehliadok na včasné 

odhalenie ochorenia“ 

Dizertačné práce:  

 Mgr. Katarína Dudáková: „Využitie klinických štandardov v manažmente pediatrických 

pacientov s infekciami močových ciest vo Fakultnej nemocnici Trnava“ 

 MUDr. Marcela Haršányiová: „Progres Alzheimerovej a vaskulárnej demencie u ľudí 

žijúcich v domovoch sociálnych služieb a v domácom prostredí“ 
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5.2 Hodnotenie úrovne v oblasti vedy v roku 2016 

V roku 2016 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 2015. Správa o výsledkoch VVČ za FZSP TU v Trnave za rok 2015 

sa spracúvala tento krát o čosi neskôr, než tomu bolo zvykom po ostatné roky. Bolo tomu z dôvodu 

prílišnej časovej a pracovnej zaneprázdnenosti referentov VVČ, ktorým sa výrazne navýšila 

agenda z už, v kapitole č. 2.1 a 3.6 časť A) spomenutých dôvodov (pribudli procesy HaVK, pribudla 

tiež agenda spracúvania citácií a vstúpilo do platnosti IND_Birep_2016). VS_VVČ za FZSP za rok 

2015 sa teda spracúvala až v období november 2016-január 2017. Následne, po jej dokončení 

a odobrení prodekanom a dekanom fakulty, bola predložená na najbližšie rokovanie VR fakulty. Jej 

prerokovanie bolo zahrnuté do programu 1. riadneho pracovného zasadnutia VR FZSP v roku 

2017, konkrétne dňa 8.3.2017. Správu predložila prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť 

a doktorandské štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. VR si správu vypočula, prerokovala 

a potrebnou väčšinou hlasov prijala uznesenie č. 2/1/2017, ktorým VS_VVČ za FZSP za rok 

2015 zhodnotila a jej výsledky zobrala na vedomie. Táto VS_VVČ spolu s prílohami je 

zverejnená na webovom sídle FZSP (link: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-

vyskum/vyrocne-spravy/Vyrocna_sprava_VVC_FZaSP-2015.pdf). 

Originál v tlačenej a zviazanej forme sa nachádza na referáte VVČ FZSP TU v Trnave. Súčasne je 

výber z prezentácie VS_VVČ za rok 2015 prílohovou časťou originálu zápisnice, v ktorej sa 

o predmetnom bode programu pojednáva: link na zápisnicu: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-03-2017.pdf 
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8.1 Fotodokumentácia zo slávnostného úvodu pracovného 
rokovania VR FZSP TU v Trnave (30.3.2016) 

 

Na tomto prvom pracovnom zasadnutí VR fakulty v roku 2016 boli odovzdané vymenovacie 

dekréty niektorým členom VR, ktorým bolo ich členstvo obnovené a tiež boli udelené medaile FZSP 

dvom oceneným členom VR. Fotodokumentácia tvorí prílohu č. 4 tejto VS_VVČ za FZSP za rok 

2016. 
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Výročnú správu o VVČ FZSP za rok 2016 vypracovali: 

      mobil: ++421 903 761 745 

 

                           Výročnú správu o VVČ FZSP za rok 2016 schválili: 

 RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 
a doktorandské štúdium 

1. FO od 1.1.2016 

 prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
                      dekan 

 

1. FO od 1.1.2014 do 1.1.2017  

 

 

 

      

 

  

    

 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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FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

Univerzitné nám. č. 1 
918 43 Trnava  
Slovensko 

Tel. ++421 33 5939492 

Fax ++421 33 5939492 

www.truni.sk      http://fzsp.truni.sk/ 

 


