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Abstrakt 

 

Výročná správa Katedry ošetrovateľstva fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity predkladá súhrn základných informácií o charaktere 

a poslaní katedry, ako aj komplexný pohľad na vedecko – výskumnú a pedagogickú 

aktivitu v roku 2010. Katedra ošetrovateľstva pracuje pod vedením doc. PhDr. Andrei 

Botíkovej, PhD. V súčasnosti pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť zastrešuje 

osem interných a dvaja externí pracovníci. Katedra ošetrovateľstva disponuje 

s ôsmymi internými doktorandmi, čo povaţujeme za veľký úspech v študijnom 

odbore Ošetrovateľstvo. Pedagogický proces je zameraný na výchovu a vzdelávanie 

absolventov v profesii sestra – v dennej aj externej forme štúdia vo všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Katedra zaznamenala v predchádzajúcom 

roku veľmi uspokojivú vedecko – výskumnú činnosť. Jej členovia za aktívne 

zúčastnili viacerých domácich a zahraničných vedeckých kongresov a konferencií. 

Katedra intenzívne spolupracuje s významnými domácimi univerzitami a odbornými 

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

činnosti fakulty a vo výchovno – vzdelávacom procese realizovať najmodernejšie 

prístupy pre študijný odbor Ošetrovateľstvo. 
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Abstract  

 

The Department of Nursing of The Faculty of Health Care and Social Work of Trnava 

University in its Annual Report presents summarization of basic information about the 

character and function of the Department as well as the complex aspect of research 

and scientific work and pedagogical activities in the year 2010. The Department of 

Nursing is organized and managed by PhDr. Andrea Botíková, Phd.,Ass. Prof. and at 

present its activities are covered by eight internal and two external members. In the 

Department of Nursing there are eigt internal graduates, which is considered  a great 

success in the course of nursing. A decisive area in the department activities is 

pedagogical process aimed at education of graduates in the profession of nurse – in 

full time and external form of study as well as in all three degrees of university study. 

The Department of Nursing carried out very satisfactory research and scientific work. 

The department members actively participated in the conferences and scientific 

events both in Slovakia and abroad.  By achieving good results in all areas of its 

research and educational activity, the department has become an attractive co-

operative partner for several domestic and international institutions and universities. 

Our main goal is to participate and actively in research and scientific work of the 

faculty and to accomplish high-quality standard of the pedagogical and educational 

process and the most progressive methods in the course of Nursing.  
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Abstrakt 

 

Im Jahresbericht des Lehrstuhls für Krankenpflege der Fakultät für 

Gesundheitswesen und Sozialarbeit der Trnavaer Universität befinden sich  die 

Grundinformationen über die Beschaffenheit und Berufung dieses Lehrstuhls,wie 

auch eine komplexe Ansicht auf wissenschftliche, pädagogische und 

Forschungsaktivitäten im Jahre 2010. 

Der Lehrstuhl für Krankenpflege wird von PhDr. Andrea Botíková, PhD geleitet. Zur 

Zeit arbeiten  unter ihrer Leitung sieben  Vollzeitmitarbeiter und zwei Kollegen als 

externe Mitarbeiter. Lehrstuhl für Pflege disponiert mit acht internen Doktoranden, 

was als ein großer Erfolg im Studienbereich Krankenpflege angesehen wird. Der 

pädagogische Prozess orientiert sich auf Erziehung und Bildung von Absolventen in 

der Profession- Krankenschwester. Den Studierenden wird die Möglichkeit gegeben 

im Tages- wie auch im Fernstudium zu studieren und so ein Bakkalaur oder Magister 

Titel zu erreichen. 

Der Lehrstuhl konnte im vorigen Jahr eine sehr gute wissenschaftliche und 

Forschungsarbeit präsentieren. Die Lehrstuhlsmitglieder nahmen an zahlreichen  

inländischen , internationalen  wissenschaftlichen Tagungen teil. Man muss eine 

intensive Zusammenarbeit mit bekannten inländischen Universitäten und 

Institutionen erwähnen. 

Unser Ziel ist es eine aktive Unterschtüzung von Forschungstätigkeit auszubauen 

und im Erziehungsprozess die modernsten Zugangsformen im Pflegewesen zu 

realisieren. 
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1 Úvodné slovo vedúcej katedry 

 

Predchádzajúci akademický rok bol veľmi náročný, ale zároveň aj veľmi 

úspešný. Katedra ošetrovateľstva vykazuje pomerne dobrú vedecko – výskumnú 

činnosť a to v oblasti projektov a grantov. Projekty mesta Trnava získala a realizovala 

v počte 3 a to – Obezita a gestačný diabetes, Prvá pomoc a epilepsia, Letná škola 

psychoterapie a socioterapie. V rámci európskych štrukturálnych fondov sa členovia 

katedry iniciatívne zapojili do projektu e – learningového vzdelávania.  

V tomto roku sme vydali v zahraničnom vydavateľstve učebnicu písanú 

v anglickom jazyku nielen pre študentov ošetrovateľstva, ale aj pre študentov 

verejného zdravotníctva, sociálnej práce a laboratórnych vyšetrovacích metód s 

názvom Assisting professions I. Našou snahou je aj v tomto roku vydať jej 

pokračovanie so zameraním na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o vybrané 

skupiny jedincov. Okrem uvedenej publikácie nám vyšla učebnica s názvom Prehľad 

dejín ošetrovateľstva, v ktorej autorka popisuje jednotlivé historické obdobia vzniku 

neprofesionálneho, charitatívneho aţ profesionálneho ošetrovateľstva. 

Vysokoškolská učebnica je jediná svojho druhu v rámci fakulty a naši študenti tak 

získali moţnosť prehĺbiť si a nadobudnúť vedomosti o historickom vývoji 

ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. V oblasti ŠVOČ sa naša študentka 

Veronika Oravcová zúčastnila na jej celoslovenskom kole v Ruţomberku, čo 

povaţujeme za pekný úspech. Tendenciou členov katedry je tvorivých študentov 

k tejto činnosti pozitívne nabádať a spolupodieľať sa na riešení vedeckých 

aktuálnych ošetrovateľských problémov. 

Sestry – mentorky sa aktívne a iniciatívne podieľajú na praktickej výučbe 

našich študentov vo Fakultnej nemocnici v Trnave v spolupráci s členmi katedry 

ošetrovateľstva. Nezastupiteľné miesto v tomto procese zohrávajú prednostovia 

jednotlivých kliník z Fakultnej nemocnice v Trnave a kolegovia z iných katedier, ktorí 

podporujú a nabádajú svoje sestry, sestry – manaţérky k intenzívnej spolupráci vo 

výchovno – vzdelávacom procese v podmienkach ošetrovateľskej praxe.  

V tomto roku do našich radov pribudol prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc., 

ktorý je riadnym profesorom v odbore Chirurgia a naším interným zamestnancom 

a zároveň aj členom katedry Ošetrovateľstva. Verím, ţe jeho zásluhou v pedagigickej 

i vedeckej oblasti pozdvihneme kredit odboru, katedre, fakulte i celej univerzite. 
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Pozitívne hodnotím mimoškolské aktivity nielen členov katedry, ale aj 

študentov, ktorí sa pravidelne podieľajú na organizácii a realizácii aktivít v spolupráci 

s Ligou proti rakovine – Deň narcisov, s Mestom Trnava – Dni zdravia.  

Víziou katedry, ale aj fakulty je do budúcna naďalej snaha získať akreditáciu 

pre študijný odbor Pôrodná asistencia. Taktieţ naším zámerom je participovať na 

projektoch KEGA, EÚ a iných, ktoré sú zamerané na e-learningové vzdelávanie 

a humanitárnu pomoc. 

Touto cestou si dovoľujem vysloviť poďakovanie všetkým členom katedry, 

kolegom za ich nezištnú, náročnú, svedomitú, zodpovednú a ušľachtilú prácu po celý 

rok 2010. Zároveň im ţelám veľa tvorivých síl, entuziazmu a pozitívnej mysle 

v nastávajúcom roku 2011.  

       

 

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  
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2 Povedali o nás 

 

Katedra ošetrovateľstva ukázala aj v ďalšom roku svojej existencie doterajšie 

pozitívne smerovanie. 

Keďţe jej vedúca – cieľavedomá Andrea Botíková – si uvedomuje, ţe 

najdôleţitejším atribútom kaţdej organizácie sú jej zamestnanci, vsadila práve na 

tento artikel. Ona i jej kolegyňa Ľubica Ilievová úspešne zhabilitovali; dve kolegyne – 

Alena Uríčková a Andrea Lajdová obhajobou doktorandskej práce získali VŠ 

vzdelanie tretieho stupňa; na katedru nastúpili ďalšie interné doktorandky. O aktívnej 

činnosti manaţmentu katedry svedčí aj získanie garanta pre Mgr. štúdium do 

Michaloviec – uznávaného chirurga z Prahy prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, CSc.   

Katedra sa etablovala v rámci Slovenskej i Českej republiky v oblasti 

vzdelávania i vedecko-výskumnej činnosti. Svedčí o tom zorganizovanie konferencie 

s medzinárodnou účasťou „Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a 

ošetrovateľského vzdelávania“ i aktívna účasť členiek katedry na konferenciách 

v zahraničí.  

Členky katedry sa pravidelne stretávajú s mentorkami z Fakultnej nemocnice 

Trnava, aj vďaka čomu sa zlepšuje a prehlbuje spolupráca medzi fakultou a jej 

výučbovou základňou. 

Nemoţno opomenúť ani humánnu aktivitu katedry a to „Študentskú kvapku 

krvi“, ktorú organizujú študentky denného štúdia ošetrovateľstva. 

Doterajšia práca katedry je zárukou, ţe do praxe prichádzajú 

vysokokvalifikované a kompetentné sestry. Viaceré študentky si počas praxe 

„vytypovali“ hlavné či staničné sestry a ponúkli im po skončení štúdia prácu na ich 

oddelení. 

Svojim kolegyniam z Katedry ošetrovateľstva prajem veľa úspechov v ich 

ďalšej práci. 

 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

garant odboru Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia 
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3 Všeobecné informácie o katedre 

 

Členovia katedry: 

Interní zamestnanci: 

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

Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

 

Profesori:  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

 

Docenti a odborní asistenti: 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. 

PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Jana Martinková 

 

Interní doktorandi: 

PhDr. Karin Liptáková 

PhDr. Jarmila Jakubeková 

Mgr. Jana Luljaková 

PhDr. Ingrid Juhásová 

Mgr. Zuzana Karabová 

Mgr. Jana Sedliaková 

Mgr. Anna Murgová 

Mgr. Ľubomíra Tkáčová 

 

sekretárka pre Trnavu: Anna Dovičičová 

sekretárka pre Michalovce: Bc. Gabriela Šamudovská 
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Spolupracujúce inštitúcie 

> Fakultná nemocnica Trnava 

> Ministerstvo zdravotníctva SR 

> Ministerstvo školstva SR 

> Lekárska fakulta UK Bratislava 

> Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníckych špecializovaných 

štúdií Bratislava 

> Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, n.o. Bratislava 

> Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

> Trenčianska univerzita 

> Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

> Univerzita T. Bati Zlín, ČR 

> 2. LF UK Praha 
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4 Profesionálne zameranie členov katedry 

 

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

ochorení GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti,  vrátane 

transplantácií pečene a výskumným projektom zameraným na liečbu akútneho 

zlyhania pečene formou bioreaktorom izolovaných hepatocytov. V oblasti 

pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete 

Metodológia a epistemológia hlavne v doktorandskom štúdiu. 

 

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

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

Ulcerózna kolitída), ďalej chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým 

miniinvazívnou laparostkopickou metódou. Ďalej sa venujem miniinvazívnej chirurgii 

v oblasti bráničného hiátu, tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. 

 

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

ošetrovateľstva na FZaSP Trnavskej univerzity. Vo svojej dizertačnej práci som sa 

venovala problematike uplatňovania práv pacientov v zdravotníckej praxi. V rámci 

prednáškovej činnosti sa venujem histórii ošetrovateľstva, komunikácii, praktickým 

cvičeniam v ošetrovateľstve v komunite, psychiatrické ošetrovateľstvo a prvá pomoc. 

Som zostavovateľkou a spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky a autorkou 

učebnice pre študentov ošetrovateľstva s názvom Prehľad dejín ošetrovateľstva. 

 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre 

študijné záleţitosti na FZaSP Trnavskej univerzity. Vo svojej dizertačnej práci som sa 

venovala problematike paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Som autorkou 

vysokoškolských skrípt Prvá pomoc, spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky. 

V rámci prednáškovej činnosti sa venujem výskumu v ošetrovateľstve, seminár 

k záverečnej práci a prvej pomoci, spoluorganizácii sociálnopsychlogických výcvikov 

pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia. 

 

doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. - v rámci prednáškovej činnosti sa hlavne 

zameriavam na manaţment, výskum a etiku v ošetrovateľstve. V dizertačnej práci 
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som skúmala postoj k vlastnému zdraviu v marginalizovaných skupinách. 

Habilitačnou prácou som riešila význam edukácie v procese poskytovania 

ošetrovateľskej starostlivosti. Som spoluautorka učebnice pre SZŠ Ľudské potreby 

ako ošetrovateľský problém a  členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium.  

Na pracovisku v Michalovciach zabezpečujem plynulý pedagogický proces 

u externých študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. 

 

PhDr. Alena Uríčková, PhD.: Pri svojej pedagogickej činnosti vyuţívam poznatky zo 

svojej profesionálnej kariéry. Do roku 2005 som pôsobila vo funkcii vedúcej sestry na 

gynekologickom oddelení Národného onkologického ústavu v Bratislave. Po odchode 

z NOÚ Bratislava som pôsobila do októbra 2006 vo funkcii krajského analytika 

nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP a súčasne som koordinovala krajskú kontrolnú 

revíznu činnosť. Zaujíma ma problematika kvality ošetrovateľskej starostlivosti, 

preventívnej starostlivosti a multikulturality. Som hrdá na to, ţe ako jediná sestra som 

mala česť pracovať v pracovnej skupine MZ  SR pri pripomienkovaní zákona  NR č. 

577/2005 Z.z.. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem onkologickému a 

chirurgickému ošetrovateľstvu. Ako vedúca sestra v NOÚ som spolupracovala 

s Ligou proti rakovine, a tak aj dnes povaţujem za samozrejmé, hovoriť o týchto 

aktivitách aj študentom a zapájať ich tak kaţdoročne do podpory k zbierke ku „Dňu 

narcisov“.  Aktívne spolupracujem s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť 

FN, s mentorkami, ktoré pôsobia pri výchovno – vzdelávacom procese v našom 

odbore na FZaSP TU v Trnave. Som aktívnou členkou sekcie sestier pracujúcich 

v onkológii a mamológii pri SLS  a riadnou členkou SKSaPA.    

 

PhDr. Jana Martinková orientuje sa na problematiku pacientov s neurologickými 

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

demencia  a pacientov v bdelej kóme. Je zaradená do špecializačného štúdia na 

SZU v Bratislave v odbore komunitné ošetrovateľstvo. 

 

PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. Svoju profesionálnu dráhu orientujem v klinicko – 

pedagogickej praxi v oblasti ošetrovateľskej teórie a pôrodnej asistencie.  

Východiskom pre prakticko - teoretický rozvoj pôrodnej asistencie bola 20 ročná 

klinická prax na pôrodnej sále a pôrodníckom oddelení. Danej oblasti som sa 
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venovala vo všetkých doteraz publikovaných záverečných prácach. V  súčasnosti sa 

profesionálne zaoberám teoretickými východiskami pre rozvoj ošetrovateľskej teórie. 

Ošetrovateľskú teóriu prednášam v bakalárskom a doktorandskom štúdijnom 

programe.  Svoje klinicko - pedagogické skúsenosti uplatňujem pri realizácii 

výskumného projektu zameraného na problematiku obezity v tehotnosti a  

e-learningového projektu zameraného na gestačný diabetes mellitus. Podielala som 

sa na písaní skrípt: 

 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. – východiskom môjho  pracovného zamerania je 19 - 

ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.  

V súčasnosti pracujem na problematike postoja ţien k svojmu zdraviu z pohľadu 

pôrodníckeho a gynekologického ošetrovateľstva a na aktuálnych problémoch 

ošetrovateľskej praxe. Uvedenú problematiku som spracovala aj vo svojej 

doktorandskej dizertačnej práci, ktorú som v tomto roku úspešne obhájila. 

V učebnom procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. 

Z profesionálneho hľadiska sa orientujem na problematiku komunitného 

ošetrovateľstva, ošetrovateľstva v interných odboroch, ošetrovateľstva, výskumu 

v ošetrovateľstve. V rámci klinických cvičení pôsobím na neurologickom oddelení vo 

FN Trnava. 

V tomto roku som pracovala na 2 projektoch v spolupráci s mestom Trnava, 

zameraných na poskytovanie prvej pomoci pri ochorení epilepsia  a na mapovanie 

rizikových faktorov u tehotných ţien s obezitou. Spolu s kolektívom katedry 

ošetrovateľstva sa podieľam na tvorbe výučbových materiálov a zlepšovaní kvality 

výučby 
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5 Vzdelávací proces 

  

Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

 

Program štúdia je rozdelený na povinné, povinne voliteľné a voliteľné 

predmety. V týţdni je maximálne 39 kontaktných hodín (priama výučba), t. j. 

prednášky, cvičenia, semináre, odborná prax, exkurzie.  

Odborná prax zahŕňa: 

- klinické cvičenia v rámci ošetrovateľských predmetov, ktoré sú zaradené 

v priebehu semestra v rozsahu určenom študijným programom, 

- súvislú klinickú prax, ktorá je zaradená 2 týţdne na konci 1. a 3. semestra,    4 

týţdne na konci 2. a 4. semestra a 12 týţdňov v priebehu 6. semestra, 

- prázdninovú klinickú prax, ktorá je zaradená 4 týţdne po 1. a 2. ročníku. – 280 

hod. 

Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným vedením sestry 

(mentorky)  s vysokoškolským vzdelaním.  

 

 

Osobitná charakteristika študijného programu 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 

77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Celkový 

rozsah štúdia je 4644 kontaktných a nekontaktných hodín, z toho: 

- teoretická časť vzdelávania 2230 hodín 

- klinická prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2414 

hodín. Absolventi štúdia získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania 

sestry. 

V externej forme odborná ošetrovateľská prax prebieha počas celého štúdia v počte 

136 hodín za kaţdý semester na klinických pracoviskách. 

 

Obsah bakalárskeho študijného programu: 

Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje v dennej 

a externej forme štúdia.  
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Pri utváraní študijných programov sa vychádza z kritérií EÚ kladených na regulované 

povolanie sestra, z nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti pracovníkov 

v zdravotníctve a platnej legislatívy Ministerstva školstva SR. 

Denná forma: 

Supervízia k ošetrovateľskej praxi - zahŕňa kontrolované samoštúdium, konzultácie, 

vypracovávanie seminárnych prác, kazuistík, prípadových štúdií a riešenie 

problémových úloh 

 

Percentuálne vyjadrenie pomeru teoretickej výučby a klinickej praxe v študijnom 

programe. 

Teoretická časť vzdelávania       = 2302 hod. 

Praktická časť výučby                = 2332 hod. 

Akademický rok trvá od 1. septembra do 31. augusta. 

V semestri je 14 týţdňov priamej kontaktnej výučby. 

Súvislá klinická prax študentov sa uskutočňuje pod priamym vedením sestry s  

vysokoškolským vzdelaním v semestri pred skúšobným obdobím. 

Prázdninová klinická prax študentov sa uskutočňuje pod priamym vedením sestry s 

vysokoškolským vzdelaním, v semestri po skúšobnom období. 

Študent si z povinne voliteľných predmetov zvolí minimálne 1 predmet v kaţdom 

semestri. 

Výberové predmety si študent vyberá v ľubovoľnom počte v kaţdom semestri. 

 

Externá forma 

 

Program externého štúdia rozširuje uţ získané odborné vzdelanie, takţe sa skladá z: 

odbornej teórie 

- 1426 hodín            sa započíta z programu sesterského štúdia absolvovaného  

na strednej zdravotníckej škole, 

- 874 hodín  bude zaradených v programe externého bakalárskeho štúdia  

ako priama a nepriama výučba; 

odbornej praxe 

- 1486 hodín            sa započíta z programu sesterského štúdia absolvovaného  

na strednej zdravotníckej škole 
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- 814 hodín bude rozdelených do dvoch tretín – na klinické pracoviská a 

jednej tretiny – na primárnu zdravotnú starostlivosť. Poslucháč 

určené kredity získa po predloţení potvrdenia o absolvovaní 

odbornej ošetrovateľskej praxe, ktorú absolvoval pred začatím 

štúdia alebo v priebehu štúdia. 

 

Formy bakalárskeho štúdia:  

Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje v dennej 

a externej forme štúdia.  

Denná forma štúdia si vyţaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch 

a klinickej odbornej praxi. Aktívne sa zúčastňuje konzultácií organizovaných fakultou. 

Externá forma štúdia si vyţaduje účasť študentov na prednáškach a  konzultáciách 

organizovaných fakultou dva razy za semester, spravidla v trvaní  

jedného týţdňa. Externú formu štúdia charakterizuje prevaţne samostatné štúdium 

a realizácia odbornej praxe na klinických pracoviskách.  

 

Charakter študijného programu magisterského štúdia 

 

 Študenti majú moţnosť pomocou študijného poradcu zostavovať študijné 

plány z povinných, povinne voliteľných (ktorých dvojice tvoria alternatívne moţnosti) 

a voliteľných predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením 

určených podmienok bol v jednotlivých akademických rokoch 60, pričom študent 

môţe získať aj viac kreditov podľa individuálneho výberu jednotiek študijného 

programu. 

 

Obsah magisterského študijného programu: 

Magisterský študijný program sa člení na študijné predmety. Štruktúra výučby 

pozostáva z povinných predmetov zameraných na ošetrovateľstvo a manaţment v 

ošetrovateľstve, aby celkové poznatky vyuţili ako kvalifikovaní pracovníci pôsobiaci 

v oblasti ošetrovateľstva.  

Predmet je tvorený jednotkou študijného programu, ktorou je najmä 

prednáška, seminár, cvičenia a odborná prax a skupinou jednotiek študijného 



 18 

programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. Študijný 

program sa zameriava na oblasť ošetrovateľstva a manaţmentu v ošetrovateľstve.  

Na základe študijného poriadku je účasť študentov na prednáškach povinná. 

Prednášky v predmetoch „jadra“ študijného programu vedú profesori, docenti 

a odborní asistenti. 

 

Formy magisterského štúdia: 

- denná forma štúdia 

- externá forma štúdia 
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6 Vedecko-výskumná činnosť 
 

Evidencia publikačnej činnosti 
 
 

Zoznam publikačnej činnosti – Katedra ošetrovateľstva  - rok 2010 / CREPČ 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE 1 Význam informací v procesu adaptace pacienta na ţivot s kolostomií / Andrea 
Lajdová, Alena Uríčková. 
In: Sestra - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 9 (2010), s. 56-58. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF 1 Prečo je dôleţité z času na čas upozorniť na moţné úrazy elektrickým prúdom 
na vlastnom pracovisku / Elena Kukurová et al. 
In: Revue medicíny v praxi. - ISSN 1336-202X. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 9-12. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
AEC 1 Qualifications for exercising the profession of nurse / Ilievová Ľ, Lajdová A, 
Jakubeková J. 
In: Assisting profession in the context of university education I. - Prague : Czech 
Association of HPB Surgery, 2010. - ISBN 978-80-254-8014-4. - S. 11-21. 
 
AEC 2 Nurse in Osteodensitometric Ambulance / Botíková A, Liptáková K, Uríčková 
A. 
In: Assisting professions in the context of university education I. - Prague : Czech 
Association of HPB Surgery, 2010. - ISBN 978-80-254-8014-4. - S. 41-49. 
 
AEC 3 Stoma nurse role before, during and after surgery / Otradovcova I, Kubatova 
L, Ryska M. 
In: Assisting professions in the context of university education I. - Prague : Czech 
Association of HPB Surgery, 2010. - ISBN 978-80-254-8014-4. - S. 22-41. 
 
AEC 4 Management of a pregnant woman with gestational diabetes mellitus / 
Matulníková Ľ, Luljáková J. 
In: Assisting professions in the context of university education I. - Prague : Czech 
Association of HPB Surgery, 2010. - ISBN 978-80-254-8014-4. - S. 49-57. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách  
 
AED 1 Podiel sestry v prevencii osteoporózy / K. Liptáková, A. Botíková. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb – zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 220-228. 
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AED 2 Podiel sestry v prevencii rakoviny krčka maternice / Jakubeková, J., Ilievová, 
Ľ. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2010. 
- ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 117-125. 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 
AFB 1 Urgentná zdravotná starostlivosť - psychická príprava na profesiu / Andrea 
Bratová, Ľubica Ilievová. 
In: Zborník príspevkov z III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. 
- S. 120-124. 
 
AFB 2  Diagnostika bolesti v ošetrovateľskej praxi / Alena Uríčková, Andrea Lajdová, 
Ľudmila Matulníková. 
In: Zborník príspevkov z III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. 
- S. 65-68. 
 
AFB 3  Za všetkým hľadaj ţenu - otrava organofosfátmi / Ľuboš Pecho, Andrea 
Botíková, Andrea Bratová. 
In: Zborník príspevkov z III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. 
- S. 34-38. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
AFC 1 Čas na audit / Uríčková A. 
In: Onkologie v gynekologii a mammologii. - Brno : Veletrhy Brno, a.s., 2010. - ISBN 
978-80-87086-14-8. - S. 253-257. 
 
AFC 2 Význam predoperačnej prípravy a pooperačnej starostlivosti u pacientov so 
stómiou / Lajdová A., Uríčková A. 
In: Edukační sborník. - Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. - ISBN 
978-80-86793-15-3. - S. 214-216. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD 1 História a vývoj záchranných zdravotných sluţieb vo svete a v SR / A. 
Bratová, Ľ. Ilievová. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 145-154. 
 
AFD 2 Pôsobenie rehoľných sestier na operačnej sále v nemocnici v Trnave / Ľ. 
Ilievová. 
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In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 191-193. 
 
AFD 3 História a súčasnosť vzdelávania v profesii zdravotníckeho záchranára / 
Andrea Bratová, Ľubica Ilievová. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 213-218. 
 
AFD 4 Historický pohľad na status sesterského povolania / A. Botíková, A. Lajdová. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 187-190. 
 
AFD 5  Helen Gardner - osobnosť ošetrovateľstva / A. Botíková, A. Dziacka. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 58-60. 
 
AFD 6 História práv pacientov a ich významné uplatnenie v ošetrovateľstve / A. 
Mazalánová, K. Liptáková, P. Lauková. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 44-57. 
 
AFD 7 Pôsobenie sestier svätej Alţbety a Najsvätejšieho Spasiteľa v bratislavských 
nemocniciach do roku 1950 / Zuzana Karabová. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 169-175. 
 
AFD 8  Historický exkurz vývoja ošetrovateľského vzdelávania SZŠ v Trnave / I. 
Juhásová. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 164-168. 
 
AFD 9 História verzus súčasnosť ošetrovateľského vzdelávania na Trnavskej 
univerzite / J. Sedliaková. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 134-144. 
 
AFD 10 Medicína v papyrusoch starého Egypta / A. Uríčková. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 10-14. 
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AFD 11 História kúpeľníctva v Trnavskom kraji / J. Martinková. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 176-180. 
 
AFD 12 Sociálna rola pôrodných asistentiek v historickom kontexte / Ľ. Matulníková. 
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
- ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 34-43. 
 
 
AFK Postery zo zahraničných konferencií 
 
AFK 1 Prevencia kolorektálneho karcinómu z ošetrovateľského hľadiska / Lajdová A., 
Uríčková A. 
In: Edukační sborník. - Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. - ISBN 
978-80-86793-15-3. - S. 237. 
 
AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií 
 
AFL 1  Bolesť v ošetrovateľskej praxi / Alena Uríčková, Andrea Lajdová, Ľudmila 
Matulníková. 
In: Zborník príspevkov z III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. 
- S. 134-135. 
 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 
  
BDE 1 Význam osobnostních předpokladů při výběru sester mentorek / Andrea 
Lajdová, Alena Uríčková, Stanislava Ondrušková. 
In: Sestra - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 25-26. 
 
BDE 2 Podíl porodní asistentky při ochraně a udrţování zdraví ţen / Andrea Lajdová, 
Andrea Botíková. 
In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 76, 78. 
 
BDE 3 Josepha Campinha - Bacote - Model rozvoje kulturní způsobilosti / Alena 
Uríčková. 
In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 18-19. 
 
BDE 4 Vliv prostředí chirurgického pracoviště na psychiku dítěte / Jarmila 
Jakubeková, Eva Dobiášová.In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 7-8 (2010), 
s. 77-79. 
 
BDE 5 Postoj pacienta s kolostomií / Karin Liptáková, Anna Mazalánová. 
In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 9 (2010), s. 54-56. 
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BDE 6 Vzdělávání studentů Ošetřovatelství v prevenci nemocí / Jarmila Jakubeková 
et al. 
In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 10 (2010), s. 25-26. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BDF 1 Aj Biostimul môţe mať globálnu mobilitu / Elena Kukurová et al. 
In: Revue medicíny v praxi. - ISSN 1336-202X. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 16. 
 
BDF 2 Osvojiť si umenie socioterapie / Martina Kazičková, Ľubica Ilievová. 
In: Sestra a lekár v praxi : tematický zošit 113: Ošetrovateľstvo v gynekológii a 
pôrodná asistencia. - ISSN 1335-9444. - č. 1-2 (2010), s. 45. 
 
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch  
 
BEC 1  Vedomosti študentiek študijného odboru ošetrovateľstvo o zásadách 
prevencie rakoviny krčka maternice / Jakubeková Jarmila, Ilievová Ľubica. 
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 
2010. - ISBN 978-80-7248-607-6. - S. 96-98. 
 
BEC 2 Vedomosti študentov ošetrovateľstva o prevencii osteoporózy / Liptáková 
Karin, Botíková Andrea. 
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství.  - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 
2010. - ISBN 978-80-7248-607-6. - S. 142-148. 
 
BEC 3 Prevencia pádov u pacienta s Alzheimerovou chorobou / Martinková Jana, 
Botíková Andrea. 
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství.  - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 
2010. - ISBN 978-80-7248-607-6. - S. 178-180. 
 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 
BED 1  Psychická pripravenosť zdravotníckeho záchranára na povolanie / Bratová 
Andrea, Ilievová Ľubica. 
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.  - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 186-188. 
 
BED 2 Ageizmus - etický problém v starostlivosti o seniorov / Martinková Jana, 
Lajdová Andrea. 
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 160-163. 
 
BED 3 Etické zásady vedeckej práce v ošetrovateľstve / Jakubeková Jarmila, 
Ilievová Ľubica. 
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 30-33. 
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BED 4 Metódy získavania empirických informácií v ošetrovateľstve / Majerčíková 
Katarína, Wiczmándyová Darina. 
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 64-67. 
 
BED 5 Rizikové faktory a prevencia Alzheimerovej choroby / Martinková, J. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb – zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 243-248. 
 
BED 6 Osobnostné predpoklady a rola sestry v paliatívnej a hospicovej starostlivosti / 
Jana Martinková. 
In: Paliatívna medicína a liečba bolesti - Suplement 2. - ISSN 1337-9917. - S. 32-33.  
 
BED 7 Implementácia základných prvkov konceptu bazálnej stimulácie do 
ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v bdelej kóme / Jana Martinková. 
In: Zborník príspevkov z III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. 
- S. 108-113. 
 
BED 8 Multidisciplinárny prístup prevencie komplikácií diabetes mellitus II / 
Luljáková, J. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb – zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 233-237. 
 
BED 9 Assessment kvalitatívneho výskumu / Darina Wiczmándyová, Helena 
Mikuľáková. 
In: Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Zborník z Xii. celoslovenskej 
konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii. - Bratislava : SKSaPA. - ISBN 978-80-
970482-2-8. - (2010), s.30-42. 
 
BED 10 Moţnosti vyuţitia tvorivých techník a metód vo výučbe paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti / Dagmar Magurová, Gabriela Kuriplachová, Darina 
Wiczmándyová. 
In: Paliatívna medicína a liečba bolesti - Suplement 2. - Bratislava : SOLEN, s.r.o., 
2010. - ISSN 1337-9917. - S. 53-55. 
 
BED 11 Management ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej prevencii 
kardiovaskulárnych ochorení / Majerčíková, K., Wiczmándyová, D. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb – zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 238-242. 
 
 
BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí 
 
BFB 1 Vzdelávanie ako princíp regulačného mechanizmu v procese podpory 
ošetrovateľskej profesie / Matulníková Ľudmila, Uríčková Alena. 
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In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 232-233. 
 
BFB 2  Rola sestry v zobrazovacích vyšetrovacích metódach : denzitometria / 
Liptáková Karin, Botíková Andrea. 
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 222. 
 
EDI Recenzie v zborníkoch a časopisoch 
 
EDI 1  Recenzentské posudky na príspevky do zborníka vedeckých prác 
Ošetrovateľstvo - Pohyb - Zdravie. I. časť : Ošetrovateľstvo - Zdravie / Ľubica 
Ilievová. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb – zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 505-506. 
 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
 
FAI 1 Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania : 
[zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, Trnava, 5. október 2010] / 
[editori Melánie Beťková, Iveta Matišáková] ; [zost. Andrea Botíková, Ľubica Ilievová, 
Jana Sedliaková]. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita v Trnave, 2010. - 1 CD-ROM, 221 s. - ISBN 978-80-8082-393-1. 
 
FAI 2 Assisting professions in the context of university education I : Scientific book of 
Faculty of Health and Social Care Trnava and Surgery department, 2. Medical 
School Charles University and Central Military Hospital Prague / Edited by Miroslav 
Ryska. - Prague : Czech Association of HPB Surgery, 2010. - 76 s. - ISBN 978-80-
254-8014 -4. 

 
Citácie: 

 
Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrujúce v cit. indexoch 

 
 
2010 [3] LIPTÁKOVÁ, K. - BOTÍKOVÁ, A. Vedomosti študentov ošetrovateľstva o 
prevencii osteoporózy. In HALUZÍKOVÁ, J - ARCHALOUSOVÁ, A. Cesta k 
profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference 
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 22.-23. září 2010. V. - 1. vyd. - 
Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. - ISBN 978-80-7248-607-6, s. 142-148. 
 
2010 [4] LIPTÁKOVÁ, K. - BOTÍKOVÁ, A. Podiel sestry v prevencii osteoporózy. In 
GERLICHOVÁ, K. - KRÁL, L. - GRABCZAK, P. (eds.) Ošetrovateľstvo - pohyb - 
zdravie : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Trenčín: Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1, s. 220-228. 
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2010 [3] URÍČKOVÁ, A. Čas na audit. In NEUMANOVÁ, R. (ed.) Onkologie v 
gynekologii a mammologii : sborník přednášek z 15.ročníku sympózia a 5. ročník pro 
nelékaře s názvem Spolupráce nelékařských profesí při léčbě onkologických 
pacientů [konaného ve dnech 08.01.- 09.01.2010 pro lékaře a dne 08.1.2010 pro 
nelékaře]. - 1. vyd. - Brno: Veletrhy Brno, a.s., 2010. - ISBN 978-80-87086-14-8, s. 
253-257. 
 
 
Citácie v domácich publikáciách, neregistrujúce v cit. indexoch 
 
2010 [4] SEDLIAKOVÁ, J. História verzus súčasnosť ošetrovateľského vzdelávania 
na Trnavskej univerzite. In BOTÍKOVÁ, A. - ILIEVOVÁ, Ľ. - SEDLIAKOVÁ, J. (zost.) 
Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania : 
[zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, Trnava, 5. október 2010]. - 
[1. vyd.]. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v 
Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-393-1, s. 134-144. 
 
2010 [4] BRATOVÁ, A. Ţivotný štýl a psychika zdravotníckych pracovníkov. In 
GERLICHOVÁ, K. - KRÁL, L. - GRABCZAK, P. (eds.) Ošetrovateľstvo - pohyb - 
zdravie : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Trenčín: Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1, s. 20-22. 
 
2010 [3] LIPTÁKOVÁ, K. - BOTÍKOVÁ, A. Vedomosti študentov ošetrovateľstva o 
prevencii osteoporózy. In HALUZÍKOVÁ, J - ARCHALOUSOVÁ, A. Cesta k 
profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference 
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 22.-23. září 2010. V. - 1. vyd. - 
Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. - ISBN 978-80-7248-607-6, s. 142-148. 
 
2010 [4] LIPTÁKOVÁ, K. - BOTÍKOVÁ, A. Podiel sestry v prevencii osteoporózy. In 
GERLICHOVÁ, K. - KRÁL, L. - GRABCZAK, P. (eds.) Ošetrovateľstvo - pohyb - 
zdravie : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Trenčín: Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1, s. 220-228. 
2010 [4] BRATOVÁ, A. Sociálny rozmer v záchrannej zdravotnej sluţbe. In 
HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L. (ed.) Dni sociálnej práce a InteRRa 8 : zborník 
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite 
Konštantína Filozofa, Nitra 11.-12. novembra 2009. II. časť: Sociálna sféra 
Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a rómske osobnosti. - 
[1. vyd.]. - UKF: Nitra, 2010. - ISBN 978-80-8094-658-6, s. 122-124. 
 
2010 [4] BRATOVÁ, A. - , . Preventívne opatrenia artériovej hypertenzie. In 
GERLICHOVÁ, K. (eds.) - KRÁL, L. (eds.) - GRABCZAK, P. (eds.) Ošetrovateľstvo - 
pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Trenčín: Fakulta zdravotníctva 
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-450-1, s. 23-29. 
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Štatistika publikácií:  
 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch       

1 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch              
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch           

2 
4 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách                                                                                                     

2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách  

2 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách  

12 

AFC Abstrakty príspevkov z domácich konferencií                                           2 

AFK Postery zo zahraničných konferencií  1 

AFL Postery z domácich konferencií  1 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných 
časopisoch  

6 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  2 

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

3 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) 
BFB  Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich 
podujatí                

11 
2 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce kniţného charakteru 
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)  

2 

 
Spolu: 56 
 
Štatistika ohlasov: 10 
 

Spolu: 66 

 
 



 28 

7 Atribút výstupov a ocenení 
Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 

Rok vykazovania: 2010 
 
Meno a priezvisko: prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc. 
 
Katedra: ošetrovateľstva 
 

V kategórii A: 
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných 
konferencií s náročným recenzovaním 
 
3nd CECS Dubrovnik, 28.4 – 1.5. 2010 – abstrakta přednášek byla publikována 
v Eur 
Surg, IF = 0.628 

 
Ryska M, Pantofliček J, Langer D, Pudil J, Lásziková E, Buřič I, Hrabal P: Current 

treatment of colorectal liver metastase in Czech Republic. Eur Surg 2010; 42: Suppl 

235: 7 

Ryska M, Strnad R, Pohnán R,  Zavoral M, Lásziková E, Buřič I: Long - term surfoval 

after resection therapy for head pancreatic carcinoma.  Eur Surg 2010 42: Suppl 235: 

15 

 

Brněnské onkologické dny 22. – 24.4. 2010 – abstrakta publikována 

v Edukačním sborníku 

Ryska M, Strnad R, Pohnán R: Onkologická radikalita resekce pro karcinom 

pankreatu. XXXIV. Brněnské onkologické dny, 22.-24.4. 2010.  Edukační sborník, 

2004: 52 

Ryska M, Langer D, Pudil J: Existují obecně  platné limity jaterních resekcí ? XXXIV. 

Brněnské onkologické dny, 22.-24.4. 2010.  Edukační sborník, 2004: 53 

 

12. PZ kurz Sepse a MODS, Ostrava 26. – 29.1. 2010 

Ryska M, Langer D, Bělina F, Buřič I, Pudil J, Lásziková E, Čurdová M, Hedlová D: 

Intervence při septických komplikacích v hepatobiliární a pankreatické chirurgii. 12. 

PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 26.- 29. leden 2010 

 
VII. International congress of gastroenterology, Kiev 13.-15.5. 2010  

Ryska M: Role of surgery in bowel obstruction. VIII. International congress of 

gastroenterology, Kiev, 13.-15.5.2010 
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6. CEURGEM, Clarion, Prague, 24. – 26.6. 

Ryska M: Radical treatment of pancreatic carcinoma: view of surgeon. 6. 

CEURGEM, Clarion, Prague, 24. – 26.6. 

 
60. Chirurgický kongres Společnosti maďarských chirurgů, Siófok, 8. – 11.9. 

2010 

Ryska M: Treatment of colorectal liver metastases in Czech republic. A Magyar 

Sebész Társaság 60. Kongresszusa. Siófok, Sep. 8 – 11. 

 
b) členstvo v organizačnom výbore významnej medzinárodnej konferencie 
s náročným recenzovaním 
3nd CECS Dubrovnik, 28.4 – 1.5. 2010  
 
d) členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej 
inštitúcie 
 
VR Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
 
e) členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu 
 
European Surgery, Annals of transplantation 
 
f) citácie v karentovaných časopisoch 

Neoptolemos JP, Stocken DD, Bassi C ….. Ryska M …..et al. European Study 

Group for Pancreatic Cancer. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic 

acid vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled 

trial. JAMA. 2010; 304:1073 – 1081 IF – 28.899 
 

A. Naccarati, B. Pardini, V. Polakova, Z. Smerhovsky , L. Vodickova, P. Soucek, 

D.Vrana, I. Holcatova, M. Ryska , P. Vodicka:  Genotype and haplotype analysis of 

TP53 gene and the risk of pancreatic cancer: an association study in the Czech 

Republic. Carcinogenesis. 2010; 4: 666 - 670 IF – 4,795 

 

Mohelnikova - Duchonova B, Vrana D, Holcatova I, Ryska M, Smerhovsky Z, Soucek 

P: CYP2A13, ADH1B, and ADH1C Gene Polymorphisms and Pancreatic Cancer 

Risk. Pancreas. 2010; 39: 144 - 148 IF – 2,733 
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Praţák J, Laszikova E, Ryska O, Koblihova E, Pantoflíček T, Ryska M: Microdialysis 

– its perspective and role in evaluation the efficiency of artificial liver device. XXXVII 

Annual ESAO Congress, 8 – 11.9., Skopje – R. Macedonia. Int J Art Organs 2010; 

33: 477  

IF – 1.253 

  

Ryska O, Pantoflicek T, Koblihova E, Laszikova E, Praţák J, Bieberova L,Ryska M: 

Three short – time nonsurvival experimental surgical model sof acute liver failure – 

feasibility and applications. XXXVII Annual ESAO Congress, 8 – 11.9., Skopje – R. 

Macedonia. Int J Art Organs 2010; 33: 439 IF – 1.253 

Ryska M, Pantoflíček J, Dušek L: Léčba jaterních metastáz kolorektálního původu v 

České republice: současný celostátní survey. Rozhl Chir 2010; 89: 100 - 108 

 

Oliverius M, Janoušek L, Adamec M, Kučera M, Ryska M, Bělina F, Šnajdauf J, 

Rygl M,  Prchlík M, Kotalová R, Hyánková O, Mixa Z, Trunečka P: Transplantace 

jater u dětí redukovaným štěpem. Rozhl Chir 2010; 89: 411 - 416 

 

Duda M, Ţaloudík J, Ryska M, Dušek L: Chirurgická léčba solidních nádorů v České 

republice. Rozhl Chir 2010; 89: 588 - 593 

 

Duda M, Ryska M, Ţaloudík J: Specializace v chirurgické onkologii v České 

republice.  

Rozhl Chir 2010; 89: 619 - 624 

 

Praţák J, Lásziková E, Ryska O, Ryska M: Nitrolební hypertenze u akutního 

jaterního selhání a moţnosti mikrodialýzy. Rozhl Chir 2010; 89: 642 - 646 

 

Ryska M: Resekce pankreatu pro karcinom – nutnost stanoveni stagingu 

onemocněni.  

Rozhl Chir 2010; 89: 723 – 724 

 

Ryska M: Radikalita resekčniho vykonu u nemocnych s karcinomem pankreatu z 

pohledu prodlouţeni ţivota a jeho kvality. Rozhl Chir 2010; 89: 725 - 730 
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V kategórii B 
 
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie 
 Vedecké rady:  
IGA Min. Zdr. ČR - předseda 
UEM AV ČR - člen 
 
V kategórii C 
 
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii 
 

Jurenka B, Ryska M, Kalas L, Oberreiter M: Hemoragicko – traumatický šok u 

raněného při teroristickém útoku v Kábulu – léčba v PN AČR Role 2+ - kasuistika. 

XXIII. Petřivalského – Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres Českých a 

slovenských dětských chirurgů.  Olomouc 29. – 30.4. 2010, Sborník abstrakt, s. A15 

 

Oberreiter M, Ryska M, Jurenka B, Kocvrlich M: Aktivace signálu Pascal po 

teroristickém útoku v kábulském hotelu. XXIII. Petřivalského – Rapantův den a 56. 

Mezinárodní kongres Českých a slovenských dětských chirurgů.  Olomouc 29. – 

30.4. 2010, Sborník abstrakt, s. A15 

 

Langer D, Ryska M, Bělina F, Pudil J: Biliární komplikace po velkých resekcích jater.  

XXIII. Petřivalského – Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres Českých a 

slovenských dětských chirurgů.  Olomouc 29. – 30.4. 2010, Sborník abstrakt, s. A11 

 

Ryska M, Petrţelka L: Současná situace v léčbě jaterních metastáz KRK v ČR.        

1. Praţské mezioborové onkologické kolokvium. Praha, Hotel Clarion, 28 – 29.1. 

2010 

 

Ryska M: Standard diagnostiky a léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu 

jako podklad k návrhu národního programu léčby těchto nemocných. XIX. Jarní 

zasedání České společnosti HPB chirurgie, Loket, 9.4. 2010  

 

Pohnán R, Ryska M: Postupy a řešení při poranění pankreatu. X. Dny mladých 

chirurgů, Seč, 10 – 11.6.2010 

 

Ryska M: Aktuální stav léčby jaterních metastáz KRK v ČR. XII. Motolské dny, 25.-

26.2.2010 Praha 
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Doleţel R, Doseděl J, Ryska M: Osud nemocného s familiární polypózou. Pracovní 

den ČGS – Kasuistiky, Nemocnice Na Homolce, 9.3. 2010 

 

Doleţel R, Martínek J, Filípková T, Ryska O, Závada F, Zavoral M, Ryska M: 

Porovnání uzávěru gastronomie klipy a metodou King´s closure na prasečím modelu 

NOTES.  Vědecká konference 2. LF UK, 7.- 8.4. 2010, Praha 

 

Martínek J, Ryska O, Doleţel R, Zavoral M, Ryska M, Holubová M: Transgastrická 

ovarektomie (NOTES) versus laparoskopická ovarektomie na prasečím modelu. 

Vědecká konference 2. LF UK, 7.- 8.4. 2010, Praha 

 

Praţák J, Lásziková E, Pantoflíček T, Ryska O, Koblihová E, Ryska M: Vliv léčby 

metodou FPSA (Prometheus)  na ICP u akutního jaterního selhání při chirurgickém 

modelu na praseti. Vědecká konference 2. LF UK, 7.- 8.4. 2010, Praha 

 

Ryska M, Jurenka B, Kalas. L, Oberreiter M: Ošetření průstřelu hrudníku. Dynamické 

hodnocení podle SOFA skóre. V. Traumatologický den, Praha, 27.5. 2010 

 

Langer D, Bělina F, Kupka P, Lásziková E. Lacman J, Burian M, Strnad R, Ryska M: 

Poranění jater – současný léčebný postup. V. Traumatologický den, Praha, 27.5. 

2010 

 

Ryska M, Petrţelka L, Langer D: Aktuální situace v léčbě jaterních metastáz 

kolorektálního karcinomu v České Republice. XIV. Harrachovské chirurgické dny, 

3.6.2010, Špindlerův 

 
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie; 
 
Praţské chirurgické dny, 13. - 15. 5. 2010, Praha 
XXXVII Diskusní gastroenterologické dny, K. Vary , Listopad 2010 
XIX. Jarní setkání HPB chirurgie, Loket, duben 2010 
 
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou; 
XIX. Jarní setkání HPB chirurgie, Loket, duben 2010 
 
d) členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu; 
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Rozhledy v chirurgii 
Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie 
 
e) citácie mimo SCI v domácich časopisoch 
 
Ryska M: Karcinom pankreatu. Chirurgická strategie léčby. Onkologie 2010; 4: 333 - 

337 

 

Lásziková E, Praţák J, Pantoflíček T, Ryska O, Koblihová E, Jurenka B, Ryska M:   

Frakcionovaná plazmatická separace a adsorbce neovlivňuje hemodynamické 

parametry u experimentálního akutního selhání jater. Anest Intenziv Med 2010; 

21:191 - 198  

 

Martínek J, Ryska M: NOTES – současný stav v České republice. Endoskopie 

2010;19: 75 - 78 

 

Ryska M: Primární chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. 

Postgraduální medicína 2010; 12: 317 – 323 

 

Ţaloudík J, Ryska M: Společný závěr s doporučením – nádory kolorekta a jejich 

jaterní metastázy. Postgraduální medicína 2010; 12: 329 – 330 

 

Ryska M, Petruţelka L: Současná situace v léčbě jaterních metastáz kolorektálního 

karcinomu v České republice. Prague Onco Journal 2010; 1: 62 - 65 
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 
 
Rok vykazovania: 2010 

 
Meno a priezvisko: Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

 
Katedra: Ošetrovateľstvo 

 
V kategórii A: 
 
f) citácie v karentovaných časopisoch 
 Citácie: 
Kasalicky M., Pohnán R., Doleţel R., Zelinka T.: Lze laparoskopickou 

adrenalektomii považovat za „zlatý standard“?  Endoskopie, 2010; 19(3a4), s. 
101-104. 
(I – původní článek ve vědeckém / odborném časopise – cze) 

 
Petrák O, Strauch B, Zelinka T, Rosa J, Holaj R, Vránková A, Kasalický M, Kvasnicka 

J, Pacák K, Widimský J Jr.: Factors influencing arterial stiffness in 
pheochromocytoma and effect of adrenalectomy. Hypertens Res. 2010 
May;33(5):454-9. Epub 2010 Feb 26. 
(I – původní článek ve vědeckém / odborném časopise – ang) 

 
V kategórii B 
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii 
 Zoznam prednášok: 
1) Kasalický M: Biliopankreatická diverze. Šonkův den. 19.1.2010, Praha. ISBN 

978-80-87036-41-9 
 
2) Kasalicky M, Mališ J, Pohnan R, Bortlik M, Lukáš M: Laparoskpicky 

asistovaná ileocékální resekce (LAICR) u nemocných s Crohnovou 
nemocí. XVII. Praţské chirurgické dny (Jiráskovy dny), 13.-14.5.2010, Praha. 

 
3) Kasalický M: Česká bariatrie v roce 2010. Celostátní konference 

s mezinárodní účastí  Obezitologie a Baritrie 2010, 14.-16.10.2010, České 
Budějovice. 

 
4) Kasalický M: Závažné pozdní komplikace po adjustabilní gastrické 

bandáži. XXXVIII.  společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. český 
chir sjezd. 17.-20.10.2010, Brno. 

 
5) Kasalický M., Pohnán R., Mališ J., Bortlík M., Lukáš M.: Možnosti 

miniinvazivní laparoskopické metody při léčbě nemocných s Crohnovou 
nemocí v oblasti ileocéka. 7. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11-12. 
11. 2010, Ostrava. 
 

6) Kasalický M.: „Timing“ a možnosti chirurgické léčby v oblasti ileocéka při 
Crohnově nemoci. IX. Intenzivní lurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry, 9-
10.12. 2010, IKEM, Praha. 
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7) Kasalický M, Pohnan R, Haluzikova D, Haluzik M: Influence of laparoscopic 

sleeve gastrectomy on the matabolic system. 4th Kongres of the IFSO-EC, 
Lausanne-Switzerlnad, 22-24/4/2010. 

 
8) Kasalicky M, Pohnan R, Housova J, Haluzikova D, Haluzik M: Effect of the 

laparoscopic Sleeve Gastrectomy - 4 Years Experience. 18th International 
Congress EAES, 16.-19.6.2010, Geneva, Switzerland.  

 
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 
 Členstvá: 

Celostátní konference s mezinárodní účastí  Obezitologie a Baritrie 2010, 
14.-16.10.2010, České Budějovice. – člen organizačního výboru, 
místopředseda 
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 
 
Rok vykazovania: 2010 

 
Meno a priezvisko: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

 
Katedra: ošetrovateľstva 

 
 

V kategórii B 
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii 
 Zoznam prednášok: 

Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM – Praha:  2010. 
  

b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 
 Členstvá: 

Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM – Praha: 2010. 
 
V kategórii C 
 
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie; 
 Konferencie: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 
vzdelávania. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v 
Trnave, 2010. 
 
 

http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 
 
Rok vykazovania: 2010 

 
Meno a priezvisko: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

 
Katedra: ošetrovateľstva 

 
 
V kategórii B 
 
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii 
 Zoznam prednášok: 

Martinková, J., Botíková, A.: Uspokojovanie ľudských potrieb u pacienta 
s miešnou léziou v hrudnej oblasti, Zborník prednášok ISBN 978-80-254-8632-
0, strana 9-12 
Medzinárodní kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 Praha, 
 
Pecho, Ľ., Botíková, A.: Intoxikácia alkoholom u pediatrického pacienta, 
Zborník prednášok ISBN 978-80-254-8632-0, strana 115-120 
Medzinárodní kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 Praha,  

 
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 
 Členstvá: 
V spolupráci s LF UK v Bratislave, Ústavom lekárskej fyziky, biofyziky 

a informatiky v Bratislave organizácia náučno – vzdelávacieho podujatia 
Vedecká „kaviareň“ a vedecká „cukráreň“ ako súčasť oficiálneho programu „ 
Týţdeň vedy a techniky na Slovensku, 21.10.2010 Incheba Bratislava 

 
Medzinárodní kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 
Praha 
 
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie 
 Vedecké rady: 
 
Členka VR FZa SP TU v Trnave 
 
Členka vedeckého výboru Science in the service of humanity - Third 
interdisciplinary symposium of public health, nursing, social work and laboratory 
investigating methods with international involvement, Trnava 20.- 21.10.2010 
 
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných 
zborníkoch 
 Citácie: 
Botíková, Andrea: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve Typi Universitas 
Tyrnaviensis, 2009, 1. vydanie, 178 s. ISBN 978-80-8082-253-8 
Uríčková, A.: Poznať silu komunikácie, Medzinárodní kongres sestier pracujúcich 
v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 Praha, Zborník prednášok ISBN 978-80-254-8632-0, 
strana 19-22 
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Botíková, Andrea: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve Typi Universitas 
Tyrnaviensis, 2009, 1. vydanie, 178 s. ISBN 978-80-8082-253-8 
Dlugošová, A., Tkáčová, Ľ.: Komplexní ošetrovatelská péče o pacienta s demencí 
Sestra – odborný časopis pro nelékarské zdravotnické pracovníky, č.12, 2010, 
Praha, ISSN 1210-0404, strana 50-51  
 
V kategórii C 
 
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie; 
 Konferencie:  
 
Andrea Botíková, Ľubica Ilievová : Komunikačné a psychoterapeutické prístupy 

v ošetrovateľstve : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. 

november 2009. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce, 2009.  

 
Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
 

Zoznam aktivít v oblasti vedecko-výskumnej činnosti za rok 2010 
 
Meno, priezvisko, tituly: Andrea Botíková, doc., PhDr., PhD.   
 

1. Zoznam riešených grantových úloh v roku 2010: 
Projekt Mesta Trnava – Prvá pomoc a epilepsia 
Projekt Mesta Trnava – Letná škola psychoterapie a socioterapie 
Celouniverzitný projekt – Virtuálna univerzita - E-learnig vzdelávanie 
 
2.   Zoznam účastí na podujatiach domácich so zahraničnou účasťou – pozvaný 

referát: 
Ľuboš Pecho, Andrea Botíková, Andrea Bratová: Za všetkým hľadaj ženu - otrava 
organofosfátmi,  III. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii a 
intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Trnava, 2010. 
 

3. Zoznam účastí na podujatiach domácich so zahraničnou účasťou – 
prihlásený referát: 

 
Liptáková, K., Botíková, A.: NURSING STUDENTS KNOWLEDGE ABOUT 
OSTEOPOROSIS, Science in the service of humanity - Third interdisciplinary 
symposium of public health, nursing, social work and laboratory investigating methods 
with international involvement, Trnava 20.- 21.10.2010, ISBN 978-80-8082-397-9, 
strana 48 
 
A. Bratová, A. Botíková, Ľ. Pecho:  Zdravotnícka profesia - psychologické 

aspekty zvládania KPR, Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v 

ošetrovateľstve : zborník príspevkov : vedecká konferencia s medzinárodnou 

http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81787&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81787&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
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účasťou, Trnava 19. november 2009 / zost. Andrea Botíková, Ľubica Ilievová. - [1. 

vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 

práce, 2009. - 1 CD-ROM, [161 s.]. - ISBN 978-80-8082-308-5. - S. 138-143.  

 
Martinková, J., Botíková, Andrea, Lajdová Andrea: Úloha sestry v prevencii 

kardiovaskulárnych ochorení v ambulantnej starostlivosti,  35. Dni zdravotnej 

výchovy MUDr. Ivana Stodolu, SZU Modra Harmónia, 21.-22.10.2009, rok vydania 

2010. ISBN 978-80-7159-174-0.  

 

Lajdová Andrea, Botíková, Andrea, Uríčková, Alena: Edukácia sluchovo 

postihnutých pacientov v ošetrovateľskom procese, Komunikácia s pacientmi so 

sluchovým postihnutím  

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2. 10. 2009. s. 207, 

ISBN 978-80-8082-315-3 

 
K. Liptáková, A. Botíková : Podiel sestry v prevencii osteoporózy  
Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2010 
 
Botíková, A.: Mary Aikenhead - zakladateľka charity sestier v Írsku, Historické 
pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - Trnava : Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010  
 
Botíková, A., Lajdová, A.: Historický pohľad na status sesterského povolania, 
Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010  
 
Botíková, A. Dziacka. A.: Helen Gardner - osobnosť ošetrovateľstva, Historické 
pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - Trnava : Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010  
  
Liptáková Karin, Botíková Andrea : Rola sestry v zobrazovacích vyšetrovacích 
metódach : denzitometria, Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a 
pôrodnej asistencie. - Ruţomberok : Katolícka univerzita v Ruţomberku, 2010. 
 
Liptáková, K., Botíková, A., Karabová, Z. : Možnosti pregraduálneho vzdelávania 

o prevencii osteoporózy u študentov Ošetrovateľstva, 4. medzinárodná vedecká 

konferencia – Vzdelávanie v nelekárskych odboroch, SZU - FOaZOŠ Bratislava 

a kancelária WHO na Slovensku, 3.12.2010 Bratislava 

 

http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=79405&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77608&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77608&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
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Zezulková, E., Liptáková, K., Botíková, A.: Ošetrovateľská starostlivosť pri 

paravenóznom úniku cytostatik, VI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich 

v onkológii s medzinárodnou účasťou, 2.12.2010 Košice 

 

Liptáková, K., Botíková, A. : Problematika osteoporózy a jej populačné následky 

Prvá celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou – Belianske dni 

ošetrovateľstva, Sanatórium Tatranská kotlina, 12.-13.11.2010 Vysoké Tatry 

 

4. Zoznam posterov: 0 
 

5. Zoznam účastí na podujatiach zahraničných – pozvaný referát: 
 
Martinková, J., Botíková, A.: Uspokojovanie ľudských potrieb u pacienta 
s miešnou léziou v hrudnej oblasti, Medzinárodní kongres sestier pracujúcich 
v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 Praha, 
 
Pecho, Ľ., Botíková, A.: Intoxikácia alkoholom u pediatrického pacienta, 
Medzinárodní kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 Praha,  

 
6. Zoznam účastí na podujatiach zahraničných – prihlásený referát: 

 
Rafajdus, M., Ilievová, Ľ, Botíková, A. : Informačná spoločnosť? Mefanet 2009 – 

zborník z 3. konferencie LF ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning 

a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych predmetov Masarykova univerzita 

Brno, november 2009, 37 s. ISBN 978-80-7392-118-7 

 
Liptáková K., Botíková A .: Výživa ako prevencia osteoporózy  
XVI. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - Hradec Králové, 2010 
 
Martinková Jana, Botíková Andrea : Prevencia pádov u pacienta s 
Alzheimerovou chorobou, Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství. - Opava : 
Slezská univerzita v Opavě, 2010  
 
Liptáková Karin, Botíková Andrea : Vedomosti študentov ošetrovateľstva o 
prevencii osteoporózy, Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství. - Opava : Slezská 
univerzita v Opavě, 2010  
 
Liptáková, K., Botíková, A. : Stratégia zvyšovania vedomostí o prevencii 

osteoporózy u študentov odboru ošetrovateľstva, Odborná konferencia 

s medzinárodnou účasťou Pedagogika v ošetrovatelství – tradice, současnost 

a perspektivy, Zlín 26.10.2010 

 

http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=82328&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=82338&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=82338&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
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7. Organizovanie resp. vedecká garancia podujatia medzinárodného: 
 
Medzinárodní kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 
Praha 
 

8. Organizovanie resp. vedecká garancia podujatia domáceho: 
 

Botíková, A. : Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve : 

zborník príspevkov : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava 

19. november 2009. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2009.  

 
Členka vedeckého výboru Science in the service of humanity - Third 
interdisciplinary symposium of public health, nursing, social work and laboratory 
investigating methods  
with international involvement, Trnava 20.- 21.10.2010 
 
Andrea Botíková, Ľubica Ilievová, Jana Sedliaková, Historické pohľady na vývoj 
ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 
 

9. Členstvo v medzinárodných výboroch, v medzinárodných komisiách, 
v medzinárodných radách, v medzinárodných umeleckých porotách: 

 
Medzinárodní kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM, 5. – 6. 11. 2010 
Praha 

 
10. Členstvo v celoštátnych odborných resp. vedeckých výboroch, komisiách, 

radách: 
 
Andrea Botíková Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v 

ošetrovateľstve: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. 

november 2009. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce, 2009.  

 
Andrea Botíková, Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 
vzdelávania. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v 
Trnave, 2010. 
Členka vedeckého výboru Science in the service of humanity - Third 
interdisciplinary symposium of public health, nursing, social work and laboratory 
investigating methods  
with international involvement, Trnava 20.- 21.10.2010 
 

11.  Iné aktivity: 
 

http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=74400&fs=825100A0828342AC9BD46BA6CD5553D9
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=2FE8FAC4E5BF40189295B9810F2C305E


 42 

Efektívne hojenie rán pomocou vlhkej a podtlakovej terapie, pasívna účasť na 
odbornom podujatí, Starý Smokovec 19.-20.11.2010 

 
Andrea Botíková recenzia článku - Červeňanová, Eva: Evaluation as an 

assesment Method of Nursing Students,  Nursing, health sciences, nursing 

in practice, nursing care, University review, Alexander Dubček University of 

Trenčín Vol. 3, No.4, 2009, s. 20-24. ISSN 1337-6047 

 
Člen odbornej poroty súťaţe Sestra roka 2009 

 

Pasívna účasť na IV. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich 

v dermatovenerológii, 27.-28. 11. 2009, Smrdáky 

 

Princípy eHeallth – vzdelávací odborný seminár pod záštitou lekárskej fakulty UK 

Bratislava ako súčasť sprievodného programu 6. ročníka medzinárodnej 

a farmaceutickej výstavy Medipharm Trenčín, 29.4. 2010 

 

Odborná školiaca akcia v zahraničí v českom jazyku na tému „Prevence stresu 

v pracovním kolektivu, zvládaní problematických situací i kolegu ve 

zdravotnícke praxi“, 5.-12.10.2010 Kemer - Turecko 

 
SUMÁR VYŠŠIE UVEDENÝCH AKTIVÍT V OBLASTI  VVČ ZA ROK 2010 

P.č.-č.r. Druh činnosti Počet 

1. Granty 3 

2.-105 Podujatia domáce so zahraničnou účasťou- pozvaný referát 1 

3.-106 Podujatia domáce so zahraničnou účasťou- prihlásený  referát 12 

4.-107 Poster - 

5.-108 Podujatia zahraničné-pozvaný referát 2 

6.-109 Podujatia zahraničné-prihlásený referát 5 

7.-120 Organizovanie a vedecká garancia podujatia- medzinárodného 1 

8.-121 Organizovanie a vedecká garancia podujatia- domáceho 3 

9.-122 Členstvo v medzinárodných výboroch, komisiách, radách a 
umeleckých porotách 

1 

10.-123 Členstvo v celoštátnych odborných a vedeckých výboroch, 
komisiách, radách 

3 

11.-124 Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných radách 
časopisov- zahraničných 

- 

12.-125 Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných radách 
časopisov- domácich 

- 

13. Iné aktivity 
 

6 
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 
 
Rok vykazovania: 2010 

 
Meno a priezvisko: doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. 

 
Katedra: ošetrovateľstva 

 
 
BED  Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 
Počet záznamov: 4 
 
BED001 BED : Assessment kvalitatívneho výskumu / Darina Wiczmándyová, Helena 
Mikuľáková. 
In: Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Zborník z Xii. celoslovenskej 
konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii. - Bratislava : SKSaPA. - ISBN 978-80-
970482-2-8. - (2010), s.30-42. 
 
BED002 BED : Management ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej prevencii 
kardiovaskulárnych ochorení / Majerčíková, K., Wiczmándyová, D. 
In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2010. 
- ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 238-242. 
 
BED003 BED : Metódy získavania empirických informácií v ošetrovateľstve / 
Majerčíková Katarína, Wiczmándyová Darina. 
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. - 
Ruţomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2010. - 
ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 64-67. 
 
BED004 BED : Moţnosti vyuţitia tvorivých techník a metód vo výučbe paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti / Dagmar Magurová, Gabriela Kuriplachová, Darina 
Wiczmándyová. 
In: Paliatívna medicína a liečba bolesti - Suplement 2. - Bratislava : SOLEN, s.r.o., 
2010. - ISSN 1337-9917. - S. 53-55. 
 

../Local%20Settings/Temp/?fn=*recview&amp;pageId=resultform&amp;uid=82957&amp;fs=9CFB64FCDE774756905BB0B7B3CB839B
../Local%20Settings/Temp/?fn=*recview&amp;pageId=resultform&amp;uid=82957&amp;fs=9CFB64FCDE774756905BB0B7B3CB839B
../Local%20Settings/Temp/?fn=*recview&amp;pageId=resultform&amp;uid=79405&amp;fs=9CFB64FCDE774756905BB0B7B3CB839B
../Local%20Settings/Temp/?fn=*recview&amp;pageId=resultform&amp;uid=77608&amp;fs=9CFB64FCDE774756905BB0B7B3CB839B
../Local%20Settings/Temp/?fn=*recview&amp;pageId=resultform&amp;uid=82287&amp;fs=9CFB64FCDE774756905BB0B7B3CB839B
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Oblasť výskumu spoločenské a behaviorálne vedy (odbor SP)     
 
Rok vykazovania: 2010 

 
Meno a priezvisko: PhDr. Ľudmila Matulníkova,PhD. 

 
Katedra: Ošetrovateľstvo 

 
V kategórii C 
a) pozvaná prednáška na niektorej národnej konferencii s náročným 
recenzovaním,  
 Pozvané prednášky: 
Matulníková, Uričková:  Nové trendy vo vzelávaní a praxi ošetrovateľstva 
a pôrodnej asistencie. Vzdelávanie ako princíp regulačného mechanizmu v procese 
podpory ošetrovateľslkej praxe. Ruţomberok 25.-26.3.2010  
 
Uričková, Lajdová, Matulníková: Implementácia nových a inovácia zavedených 
postupov v anesteziológii, intenzívnej starostlivosti, urgentnej starostlivosti . 
Diagnostika  bolesti v ošetrovateľskej starostlivosti. 24.-25.6.2010,Trnava 
 
Matulníková: Medzinárodná konferencia Prenatálne dieťa 4. Obezita rizikový faktor 
pre tehotnopsť. Bratislava  23.9.2010 
 
c) poverenie organizovať národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod 
záštitou vedeckej organizácie 
 Národné konferencie: 
 
Matulníková: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 
vzdelávania. Trnava 5.10.2010 
 
 

Zoznam aktivít v oblasti vedecko-výskumnej činnosti za rok 2010 
 
Meno, priezvisko, tituly: PhDr.Ľudmila Matulníková, PhD.………………   

12. Zoznam riešených grantových úloh v roku 2010: 
 
Projekt č. 001-4/2011 – KEGA,  E- learningový  modul vzdelávania  v manaţmente 
starostlivosti o tehotnú ţenu s gestačným diabetom mellitus pre študijný program 
pôrodná asistencia /FZaSP Trnava a Katolícka univerzita Ruţomberok/ - v štádiu 
schvaľovacieho procesu 
 
Projekt Mesta Trnava –Obezita –zdravotný problém v tehotnosti /v štádiu riešenia/ 

 
13.   Zoznam účastí na podujatiach domácich so zahraničnou účasťou – pozvaný 

referát: 
 
Matulníková, Uričková:  Nové trendy vo vzelávaní a praxi ošetrovateľstva 
a pôrodnej asistencie. Vzdelávanie ako princíp regulačného mechanizmu v procese 
podpory ošetrovateľslkej praxe. Ruţomberok 25.-26.3.2010  
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Uričková, Lajdová,Matulníková: Implementácia nových a inovácia zavedených 
postupov v anesteziológii, intenzívnej starostlivosti, urgentnej starostlivosti . 
Diagnostika  bolesti v ošetrovateľskej starostlivosti. 24.-25.6.2010,Trnava 
 
Matulníková: Medzinárodná konferencia Prenatálne dieťa 4. Obezita rizikový faktor 
pre tehotnopsť. Bratislava  23.9.2010 
 

14. Zoznam účastí na podujatiach domácich so zahraničnou účasťou – 
prihlásený referát: 

 
Matulníková: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 
vzdelávania. Sociálna rola pôrodnej asistentky v historickom kontexte. Trnava 
5.10.2010 
 
Matulníková: VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii. 
Význam bondingu pre matku a dieťa. Nitra23.-24.9.2010 
 
Luljaková, J, Matulníková, Ľudmila :Belianske dni ošetrovateľstva.  Celoslov.konf. 
s medzinárodnou účasťou.  Liečba inzulínovou pumpou . 
12-13.11. 2010 Tatranská Kotlina  
 
Luljaková, J, Matulníková, Ľudmila : III.Celoslovenská konferencia sestier 
pracujúcich v pediatrii. Pohybpvá aktivita u detí s DM I. Demänovská dolina 
 5.6.112020 
 

15. Zoznam posterov: 
 
Uričková, Lajdová,Matulníková: Implementácia nových a inovácia zavedených 
postupov v anesteziológii, intenzívnej starostlivosti, urgentnej starostlivosti . Bolesť 
v ošetrovateľskej praxi. 24.-25.6.2010,Trnava 
 
Šagátová, Matulníková:  4.Medzinárodná vedecká konferencia .Vzdelávanie 
v nelekárskych odboroch. Vzdelávanie sestier v pediatrii. Bratislava 3.12.2010 
 
Matulníková, Galková:  XXVI. Neonatologické dny. Vývoj mozku plodu 
a novorozence. Vyuţitie prenatálnych a postnatálnych stimulačných metód v klinickej 
praxi k podpore interakcie medzi dieťaťom a rodičmi. 10.-12.11.2010. Olomouc 
 

16. Zoznam účastí na podujatiach zahraničných – prihlásený referát: 
 
Matulníková, Ľudmila, Luljaková, J. Manaţmenť výţivy u tehotnej ţeny 
s gestačným diabetom mellitus. XVI.Královohradecké ošetřovatelské dny . Univerzita 
Hradec Králové 16.-17.septembra 2010  

 
Luljaková, J, Matulníková, Ľudmila, Ţivotospráva u pacienta s Diabetes mellitus I. 
XVI.Královohradecké ošetřovatelské dny . Univerzita Hradec Králové 16.-
17.septembra 2010  
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Matulníková, Galková:  XXVI. Neonatologické dny. Vývoj mozku plodu 
a novorozence. Vyuţitie prenatálnych a postnatálnych stimulačných metód v klinickej 
praxi k podpore interakcie medzi dieťaťom a rodičmi. 10.-12.11.2010. Olomouc 
 

17. Organizovanie resp. vedecká garancia podujatia domáceho: 
 
Matulníková: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 
vzdelávania. Trnava 5.10.2010 
 
18.  Iné aktivity 
 
Člen komisie Celoslovenskej ŠVOČ – FZ  Ruţomberok  18.5. 2010,  
 
 
SUMÁR VYŠŠIE UVEDENÝCH AKTIVÍT V OBLASTI  VVČ ZA ROK 2010 

P.č.-č.r. Druh činnosti Počet 

1. Granty 2 

2.-105 Podujatia domáce so zahraničnou účasťou- pozvaný referát 3 

3.-106 Podujatia domáce so zahraničnou účasťou- prihlásený  referát 4 

4.-107 Poster 3 

5.-108 Podujatia zahraničné-pozvaný referát 0 

6.-109 Podujatia zahraničné-prihlásený referát 3 

7.-120 Organizovanie a vedecká garancia podujatia- medzinárodného  

8.-121 Organizovanie a vedecká garancia podujatia- domáceho 1 

9.-122 Členstvo v medzinárodných výboroch, komisiách, radách a 
umeleckých porotách 

 

10.-123 Členstvo v celoštátnych odborných a vedeckých výboroch, 
komisiách, radách 

 

11.-124 Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných radách 
časopisov- zahraničných 

 

12.-125 Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných radách 
časopisov- domácich 

 

13. Iné aktivity 1 
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 
 

Rok vykazovania: 2010 
 
Meno a priezvisko: PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
 
Katedra: Ošetrovateľstva 
 

V kategórii A: 
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných 
konferencií s náročným recenzovaním 
 

Uríčková, Alena: Poznať silu komunikácie. In: Mezinárodní kongres sester 

pracujících v oboru ARIM: Sborník přednášek. Konanej dňa 5.-6. listopad 2010 / 

Recenze: Alena Uríčková, Jana Hocková, Dana Křivská, Miroslav Hmirák. Praha, 

2010: Mgr. Miroslav Hmirák. 128 s. ISBN 978-80-254-8632-0. s. 19-22. 

 
V kategórii B 
  

b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 
 

Členstvá:  Uríčková, Alena Predsedníctvo SEKCAMA-  2. celoslovenská 

konferencia zdravotníkov pracujúcich v mamológii. 7.máj 2010 Bratislava. 

 

Uríčková, Alena Predsedníctvo 15.ročník sympózia „Onkologie v gynekologii 

a mammologii“ III. blok – nelékařská sekce, 08.01.2010 Brno. 

 
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu 
Uríčková, Alena: organizačný výbor II. Blok prednášok: Konferencia: „Historické 

pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania“- vedecká 

konferencia pri príleţitosti 375. výročia zaloţenia Trnavskej univerzity 

 
Uríčková, Alena: predsedníctvo II. Blok prednášok: Konferencia: „Historické 

pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania“- vedecká 

konferencia pri príleţitosti 375. výročia zaloţenia Trnavskej univerzity 

 
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných 
zborníkoch 
 Citácie: 
Citácie v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 
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Autor dokumentu: Uríčková , A. 

Názov dokumentu: Účinnosť prevencie v gynekologickej starostlivosti v Trnavskom 

kraji. 

Zdrojový dokument: In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, roč. VI, SKSAPA, 

Bratislava, 2008, č.1, str. VII – IX, ISSN 1336-183X 

Citujúci dokument: 

Autor dokumentu: Jakubeková, Jarmila., Ilievová Ľubica. 

Názov dokumentu: Vedomosti študentiek odboru ošetrovateľstvo o zásadách 

prevencie rakoviny krčka maternice 

Zdrojový dokument: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelatví V, ISBN 978-80-

7248-607-6, Vydavateľstvo Frýdek – Místek, Slezká univerzita v Opave, 2010. 

Zostavovatel: Kol. autorov pod vedením Jany Haluzíkové a Alexandry Archalousové. 

Citácie v zahraničných recenzovaných knihách, skriptách  

 

Autor dokumentu: Uríčková , A. 

Názov dokumentu: Zdravotná dokumentácia. 

Zdrojový dokument: In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve/Andrea Botíková a 

kolektív. – 1.vydanie  Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 

2009. 178 s. ISBN 978-80-8082-253-8.  

[Spoluautori: Botíková, Andrea., Gerlichová, Katarína., Ilievová, Ľubica., Matulníková, 

Ľudmila., Mojtová, Martina., Uríčková, Alena] 

Citujúci dokument: 

Autor dokumentu: Boroňová Jana. 

Názov dokumentu: Dokumentace, podávaní zpráv a informovaný souhlas. 

Zdrojový dokument: Kapitoly z ošetřovatelství I. ISBN 978-80-902876-4-8, 

Vydavateľstvo Maurea, s.r.o., Edvarda Beneše, Plzeň, 2010. Recenzenti: 

Mauritzová, Ilona., Němcová, Jitka. 

 

V kategórii C 

c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou; 

Alena Uríčková: Konferencia: „Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v 

ošetrovateľstve“, 19. november 2009, Trnava – organizačný výbor. 

e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch 
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 Citácie: 

Citácie v domácich recenzovaných knihách, skriptách  

 

Autor dokumentu: Uríčková , A. 

Názov dokumentu: Systémové modely zvyšovania kvality zdravotníckej starostlivosti  

Zdrojový dokument: In: „Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosť v 

zdravotníckych disciplínach“. str. 80-83, Trnava , 2008, ISBN 978-80-8082-214-9. 

Citujúci dokument: 

Autor dokumentu: Levická, J. a kol. 

Názov dokumentu: Meniace sa požiadavky na starostlivosť 

Zdrojový dokument: Sociálna práca III., ISBN 978-80-89332-06-9, str. 102 -110, 

Vydavateľstvo Oliva 2009. 

 

Citácie v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 

Autor dokumentu: Uríčková , A. 

Názov dokumentu: Účinnosť prevencie v gynekologickej starostlivosti v Trnavskom 

kraji. 

Zdrojový dokument: In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, roč. VI, SKSAPA, 

Bratislava, 2008, č.1, str. VII – IX, ISSN 1336-183X 

Citujúci dokument: 

Autor dokumentu: Jakubeková, Jarmila., Ilievová Ľubica. 

Názov dokumentu: Podiel sestier v prevencii rakoviny krčka maternice 

Zdrojový dokument: Ošetrovateľstvo – pohyb - zdravie, ISBN 978-80-8075-450-1, 

Vydavateľstvo: Fakulta zdravotníctva, TnUDA, 2010. Zostavovatel: Gerlichová, 

Katarína., Král, Lubomír., Grabczak, Pavel. str. 117 – 125. 

 

V kategórii D 

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 

Uríčková Alena: Hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. 192 s. 

Obhajoba konaná dňa 11.február 2010, Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave.  
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 

 
Rok vykazovania: 2010 
 
Meno a priezvisko: PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 
 
Katedra: ošetrovateľstva 
 

V kategórii B 
 
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii 
  
Zoznam prednášok: 
 
Lajdová,A.: Psychosociálna komunikácia v ošetrovateľstve. In: Dvojdenný 

medzinárodný kongres sestier pracujúcich v odbore ARIM 

 
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 
   
Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve – vedecká 

konferencia s medzinárodnou účasťou , Trnava, 19. 11.2009 
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Oblasť výskumu lekárske vedy (odbory VZ, LVMvZ, OŠ) 
 
Rok vykazovania: 2010  

 
Meno a priezvisko: Jana Martinková  

 
Katedra: Ošetrovateľstva  

 
V kategórii C 
 
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii 
 Zoznam prednášok: 
               Implementácia základných prvkov konceptu bazálnej stimulácie do 

ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v bdelej kóme / Jana 
Martinková. 
 Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii a intenzívnej 
starostlivosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava :  

 
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie; 
 Konferencie: 
               Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 

vzdelávania. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave, 2010. 

 
V kategórii D 
 
INÉ 
Garant ošetrovateľskej starostlivosti  Alzheimercentrum Piešťany  
Hodnotiteľ sústavného vzdelávania  sestier  (Slovenský komora sestier a pôrodných 
asistentiek). 
 
 

http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81787&fs=ECBE848F9C9E451B928F41E207E46C91
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81787&fs=ECBE848F9C9E451B928F41E207E46C91
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=7A73498AAFB543438CDD151969A5046A
http://legolas.svop.sk/opac?fn=*recview&pageId=resultform&uid=81976&fs=7A73498AAFB543438CDD151969A5046A
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8 Projekty 

 

Projekt 
 číslo/ 
číslo 

zmluvy 

Názov projektu 
Rozpočet 
celkový 

Rozpočet 
požadovaný 

Získaný 
rozpočet 

Dĺžka 
trvania 

Projekt 
podaný 

Donor Výzva Riešitelia Cieľ projektu Rozhodnutie 

10/1/6/8 
Prvá pomoc a 
epilepsia  

1 285 € 695 € 350 € 
06/2010-
12/2010 15.3.2010 Trnava 

Trnava- 
zdravotníctvo a 
zdravotne 
postihnutí 

Lajdová, 
Ilievová, 
Botíková, 
Jakubeková, 
Liptáková, 
Uríčková 

Zlepšiť informovanosť 
ţiakov a študentov o 
epilepsii ako ochorení a 
poskytovaní prvej pomoci 
pri epileptickom záchvate ukončený 

10/1/6/7 

Obezita, 
zdravotný 
problém v 
tehotnosti 

600 € 400 € 200 € 
09/10-
06/11 9.3.2010 Trnava 

Trnava- 
zdravotníctvo a 
zdravotne 
postihnutí 

Matulníková, 
Uríčková, 
Lajdová, 
Luljaková, 
Galková 

Je príprava 
preventívnych programov 
na zníţenie obezity ţien v 
reprodukčnom veku a 
vydanie publikácie pre 
poskytovateľov a 
prijímateľov prenatálnych 
sluţieb. prijatý 

  

E-learningová 
výučba 
predmetu Prvá 
pomoc pre 
nelekárske 
študijné odbory 
v zdravotníctve 

63 994 € 63 994 €   
2011-
2013 14.4.2010 MŠ SR KEGA 

Rusnák, 
Rafajdus, 
Ilievová, 
Černušková, 
Majdan, 
Botíková, 
Jakubeková, 
Liptáková, 
Lajdová 

Rozšíriť a zlepšiť výučbu 
v základných postupoch 
prvej pomoci 
prostredníctvom 
vytvorenia 
multimediálnych 
interaktívnych online 
modulov pre potrebu 
výučby predmetu Prvá 
pomoc pre študentov 
nelekárskych študijných 
odborov v zdravotníctve v rozhodovaní 
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023TVU
-4/2011 

Audiovizuálna 
výučba 

44 130 € 44 130 €   
2011-
2013 15.4.2010 MŠ SR KEGA 

Wiczmándyová
, Botíková, 
Ilievová, 
Uríčková 

Zaviesť nové metódy a 
formy vzdelávania na VŠ 
TRUNI výučbová 
základňa Michalovce 

v 2. kole 
hodnotiaceho 
procesu 

  

Učebné 
pomôcky pre 
nácvik 
praktických 
zručností 
študijného 
odboru 
ošetrovateľstvo 

5 000 € 5 000 €   
1/12/10-
31/12/10 2010 

Nadačný 
fond 
Slovak 
Telekom 

Nadačný fond 
Slovak 
Telekom Ilievová 

Cieľom projektu sú 
teoreticky vzdelaní a 
najmä prakticky zruční, 
sebavedomí študenti, 
pripravený na 
poskytovanie kvalitnej 
ošetrovateľskej 
starostlivosti, na jej 
jednotlivé praktické 
zloţky neprijatý 

10/2/3/1
7 

Letná škola 
socioterapie a 
psychoterapie 

1 450 € 750 € 200 € 
21.6.10-
23.6.10 9.3.2010 Trnava 

Trnava -
výchova a 
vzdelávanie 

Dobšovič, 
Beko, 
Kriţanová, 
Juráš, Ilievová, 
Botíková,  

Predmetom projektu je 
realizácia konferencie, 
ktorej cieľom je zvýšenie 
profesionálnych 
komunikačných zručností 
sestry v práci s 
pacientom v 
zdravotníckom zariadení.  ukončený 

040KU-
4/2011 

E-learningový 
modul 
vzdelávania v 
manažmente 
starostlivosti o 
tehotnú ženu s 
gestačným 
diabetom 
mellitus pre 
študijný 
program 
pôrodná 
asistencia 10 812 € 10 812 €   

01/2011-
12/2013 15.4.2010 MŠ SR KEGA 

Katolícka 
univerzita v 
Ruţomberku  
(koordinátor), 
Matulníková, 
Lujjáková, 
Uríčková 
(spoluriešitelia 
za FZaSP) 

Cieľom projektu je 
vyttvorenie e-
learningového modulu 
manaţmnetu 
starosltivosti o tehotnú 
ţenu s gestačným 
diabetom mellitus pre 
bakalárske štúdium 
pôrodnej asistencie.  

v 2. kole 
hodnotiaceho 
procesu 
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9 Medzinárodná spolupráca 

 

Zahraničné návštevy na Vašej katedre v roku 2010 
 

Prijaté  

Meno :   

Organizácia:  

Účel a cieľ návštevy:  

Dátum návštevy  

Uskutočnené  

Meno :   

Organizácia: SØR-TRØNDELAG 
UNIVERSITY COLLEGE 
TRONDHEIM, NORWAY 

Účel a cieľ návštevy: informácia 
o činnosti univerzity, 
medzinárodných projektoch, 
možnostiach spolupráce s našou 
katedrou pri rozvoji študijného 
programu geriatrické 
ošetrovateľstvo 

Dátum návštevy : november 2010 

 

10 Členstvo v odborných organizáciách 

 

Vedecká rada FZSP TU 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

 

Slovenská lekárska spoločnosť  - Sekcia onkologických sestier  

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 

PhDr. Jana Martinková 

 

11 Iné aktivity 

 

- študentská kvapka krvi 
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- deň narcisov 

- dni zdravia 

- exkurzia v zdravotníckom zariadení na špecializovanom pracovisku na Klinike 

detskej hematológie a onkológie DF NsP Bratislava) 

- konferencia „Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského 

vzdelávania“ 

 

12 Vízia do roku 2011 

 

Plánované aktivity 

Konferencia katedry Ošetrovateľstva s medzinárodnou účasťou so zameraním na 

multikultúrne ošetrovateľstvo – november 2011 

Deň narcisov – apríl 2011 

Dni zdravia – jún 2011 

Študentská kvapka krvi 

 

1. Výučba 

- vyuţívanie e- learning v jednotlivých ošetrovateľských predmetoch  

- upraviť a efektívne nastaviť nový študijný program pre ošetrovateľstvo ako príprava 

na novú akreditáciu 

- aktívne zapájať sestry – mentorky do pedagogického procesu a zefektívniť 

hodnotenie študentov v podmienkach klinickej praxe 

- zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie vo FN v Trnave pre našich študentov 

- podiel na výučbe študentov ošetrovateľstva v Afrike 
2. Výskum 

- zefektívnenie VVČ produktivity 

- pokúsiť sa o publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch s vyšším 

impactom 

- pokúsiť sa o citácie v zahraničných databázach 

- realizovať zahraničné a domáce projekty a granty 

3. Medzinárodná spolupráca 

- realizovať študentské a učiteľské mobility – Erasmus 

- participácia na spoločnom študijnom programe s nórskou univerzitou v Trondheime 

- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta 
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4. Doktorandské štúdium 

- zvýšiť počet novoprijatých interných doktorandov 

- nabádať a motivovať nielen interných, ale aj externých študentov k publikačnej 

činnosti v prospech fakulty 

- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta 

5.    Externé štúdium 

- v študijnom odbore Ošetrovateľstvo Bc. stupeň v externej forme – legislatívny 

pokus o znovuotvorenie tohto štúdia v rámci celej SR  

 

 
 


