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1 Všeobecné informácie o katedre
Interní zamestnanci:
Vedúca katedry: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Profesori:
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Docenti a odborní asistenti:
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
PhDr. Jana Martinková, PhD.
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
PhDr. Silvia Puteková, PhD.
doc. MUDr. MarianBartkovjak, PhD.
doc. MUDr. Július Chramec, PhD.
MUDr. Stanislav Križan, PhD.
MUDr. Ján Kuchta, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Oľga Kabátová
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Mgr. Daniela Schildová
Mgr. Gabriela Doktorová
Mgr. Monika Střádalová
PhDr. Jana Jakobejová
Mgr. Martina Hullmanová – zanechala štúdium

sekretárka pre Trnavu: Anna Dovičičová
sekretárka pre Michalovce: Mgr. Gabriela Šamudovská
Spolupracujúce inštitúcie
>

Fakultná nemocnica Trnava

>

Ministerstvo zdravotníctva SR

>

Ministerstvo školstva SR

>

Lekárska fakulta UK v Bratislave

>

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

>

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

>

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

>

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

>

Univerzita T. Bati Zlín, ČR

>

UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe

>

FN Motol v Prahe

>

Slezská univerzita v Opave

>

Kabinet psychoterapie a socioterapie– SR

>

CatherineMcAuleySchool of Nursing and Midwifery,

>

BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland

>

Sør-TrøndelagUniversityCollege, Faculty of Nursing, Trondheim,

>

NorwayCollege of Humanities and SocialScience,

>

University of Edinburgh, Scotland,

>

UK Department of nursing, Faculty of HumanSciences,

>

University Sofia, Bulgaria
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2 Profesionálne zameranie členov katedry
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako vedúca Katedry ošetrovateľstva
na FZaSP Trnavskej univerzity. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem histórii ošetrovateľstva,
komunikácii v ošetrovateľstve, praktickým cvičeniam v ošetrovateľstve v komunite, ošetrovateľstvo
v zdraví pri práci, psychiatrické a geriatrické ošetrovateľstvo. V rámci doktorandského štúdia vediem
v tomto akademickom roku jednu študentku. Som zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých učebníc
a skrípt určených pre študentov ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Zároveň som
členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave a členkou redakčnej rady v časopisoch
Kontakt (ČR) a Zdravotnícke listy (SR).
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - vsúčasnej dobe sa venujem diagnostike a liečbe ochorení
GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti, a výskumným projektom zameraným na
miniinvazivitu vchirurgii apersonalizovanú medicínu v onkológii, resp. onkochirurgii. Voblasti pedagogickej
uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete Metodológia a epistemológia a Chirurgické
ošetrovateľstvo hlavne v doktorandskom štúdiu.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.- V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a liečbe ochorení
GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (MorbusCrohn, Ulceróznakolitída). Ďalej sa venuje
chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým miniinvazívnoulaparostkopickou metódou, ďalej pak
sa venujem miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného hiátu, tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho
ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete
Chirurgické ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – pôsobím ako garant študijného odboru Ošetrovateľstvo pre I.
stupeň vysokoškolského štúdia a ako spolugarant pre doktorandské štúdium. Mojím odborným
zameraním je intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, komunikácia v ošetrovateľstve, manažment
ľudských zdrojov a manažment v ošetrovateľstve. Som členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej
univerzity v Trnave, podpredsedníčkou Akademického senátu FZaSP, členkou Edičnej rady vydavateľstva
Katolíckej univerzity VERBUM, členkou SKSAPA a pôsobím ako krajský odborník pre Ošetrovateľstvo v
Trnavskom samosprávnom kraji. V roku 2014 mi bola dekanom fakulty udelená Pamätná medaila pri
príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako zástupca vedúcej katedry. Ako sestra
som pracovala v pracovnej skupine MZ SR pri pripomienkovaní zákona NR č. 577/2004Z.z., ktorý bol
prijatý NR SR a novelizovaný zákonom č. 661/2007 Z.z.V rámci pedagogickej činnostisa venujem,
transkultúrnemu,

onkologickému,

chirurgickému,

paliatívnemu

ošetrovateľstvu

a ošetrovateľským

technikám. Aktívne spolupracujem s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť FN a s mentormi, ktorí
pôsobia privýchovno – vzdelávacom procese v klinickej praxi. Som aktívnou členkou sekcie sestier
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pracujúcich v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA. V súčasnosti som členkou
riešiteľského tímu Operačný program vzdelávanie: „Podpora zlepšenia kvality na Trnavskej univerzite
v Trnave“ – projekt GO. Som členkou Vedeckej rady FZaSP, Etickej a Edičnej komisie FZaSP na
Trnavskej univerzite v Trnave. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky
v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky. V roku 2014 som vydala monografiu, ktorá
sa zameriava na vedomosti a postoje žien o rakovine krčka maternice.
MUDr. Jozef Benačka, PhD. - v súčasnej dobe sa venujem problematike kardiovaskulárnych
ochorení s dôrazom na ich komplexnú diagnostiku a liečbu, zároveň sú mojou záujmovou oblasťou aj
všetky oblasti primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Tieto témy sú obsahom
publikovaných skrípt (interná propedeutika, rehabilitácia pacientov s KV ochoreniami), kapitol v učebniciach
a v odborných časopisoch ako aj obsahom početných prednášok. Druhou oblasťou môjho záujmu je
ultrazvuková diagnostika v celej svojej šírke. Jej problematika je obsahom dvoch monografii (z toho jedna
na CD), viacerých publikácií doma aj v zahraničí a mnohých prednášok na Slovensku ajna kongresoch
v zahraničí. V pedagogickej činnosti uplatňujem svoje vedecké a praxou získané poznatky v predmetoch
súvisiacich s vnútorným lekárstvom, propedeutikou všeobecne a s diagnostikou pomocou zobrazovacích
metód, predovšetkým ultrasonografie. Okrem toho mám 10 ročné skúsenosti s riadiacou prácou vo
vysokom školstve.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD. – Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 2006 ako odborný
asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné záležitosti na FZaSP TU
v Trnave. Východiskom môjho pracovného zamerania je 26 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania
sestier a pôrodných asistentiek. Zameranie všetkých mojich záverečných prác bolo orientované na oblasť
pôrodnej

asistencie.

V pedagogickom

procese

pôsobím

v dennej

aj

externej

forme

štúdia.

Z profesionálneho hľadiska sa orientujem na problematiku ošetrovateľstva v komunite, v interných
odboroch, etike a edukácii v ošetrovateľstve. Som spoluautorkou vysokoškolských učebníc Manuál pre
mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie, Ošetrovateľské techniky, hlavnou
autorkou učebnice Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Pracovala som na projekte EURozvoj virtuálnej univerzity, tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem
vzdelávania. V súčasnosti som členkou riešiteľského kolektívu projektu ASFEU: Inovatívne formy
vzdelávania: geriatrické ošetrovateľstvo. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľam na
tvorbe výučbových materiálov a zlepšovaní kvality výučby. Od roku 2011 som členkou Vedeckej rady
FZaSP.
PhDr. Silvia Puteková, PhD. – na katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2014 ako odborný
asistent. Východiskom pre moje pracovné zameranie je 19 ročná klinická prax

na internej

a hematologickej ambulancii. Danej problematike sa venujem vo všetkých mojich záverečných prácach
i publikáciách. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem: internému ošetrovateľstvu, edukácii v
ošetrovateľstve, výchove ku zdraviu a ošetrovateľským technikám a klinickým cvičeniam. V rámci
klinických cvičení pôsobím na internom oddelení.
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PhDr. Jana Martinková, PhD.orientujem sa na problematiku pacientov s neurologickými
ochoreniami, ako sú pacienti s miešnou léziou, sklerózou multiplex, Alzheimerova demencia a pacientov
v bdelej kóme. Mám ukončené špecializačné štúdium na SZU v Bratislave v odbore Komunitné
ošetrovateľstvo. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2.
doplnené a prepracované vydanie.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
Člen Katedry ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
Prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, Trnavská univerzita v Trnave
Vzdelávanie: Výskum v ošetrovateľstve, Seminár k záverečnej práci
Profesijná orientácia: výskum vplyvu aktívneho sociálneho učenia v odbore Ošetrovateľstvo na zvládanie
a mechanizmy zvládania záťaže
Cena dekana FZaSP TU za prínos a rozvoj odboru.
PhDr. Andrea Bratová, PhD., profesionálne zameranie v odbore anestéziológia a intenzívna
starostlivosť, prvá pomoc. V roku 2014 hlavný koordinátor prípravy stanovíšť dňa prvej pomoci Slovenskej
resuscitačnej rady dňa 16.10.2014 v Bratislave za Slovenský Červený kríž. členka hlavného výboru v
Slovenskej resuscitačnej rady. Členka hlavného výboru v SKSaPA, pre Sekciu sestier pracujúcich
v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Vyžiadaná prednáška na VII. Celoslovenskej konferencii
sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou 13. – 14. 06.2014
Poprad Názov prednáška: Pregraduálne vzdelávanie sestier v praxi. Členka: redakčnej rady časopisu
SKSaPA ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Granty: TU Granty z prostriedkov EÚ: člen riešiteľského
kolektívu na Trnavskej univerzite v Trnave na projekte Geriatrické ošetrovateľstvo. Poďakovanie pre
členku hlavného výboru jury za účasť na celoslovenskej súťaži

XXII. - ročníka Memoriálu MUDr.

Vladimíra Haríneka, Nitra 27. – 29.2014 v Nitre.Organizovanie účasti a zapojenie univerzity do
celoslovenskej súťaže pri nehode s hromadným postihnutím osôb - Lešť 2014 27. – 28.2014 v Lešti.
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. - v rámci prednáškovej činnosti sa hlavne zameriavam
na manažment, výskum a etiku v ošetrovateľstve. V dizertačnej práci 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. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2.
doplnené a prepracované vydanie.
doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. Svoju profesionálnu dráhu orientujem v klinicko–
pedagogickej praxi v oblasti ošetrovateľskej teórie a pôrodnej asistencie. Východiskom pre praktickoteoretický rozvoj pôrodnej asistencie bola 20 ročná klinická prax na pôrodnej sále a pôrodníckom
oddelení. Danej oblasti som sa venovala vo všetkých doteraz publikovaných záverečných prácach. V roku
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2012 som úspešne habilitovala v odbore Ošetrovateľstvo a mojou ambíciou je stať sa garantom
študijného odboru Pôrodná asistencia.Profesionálne sa zaoberám aj teoretickými východiskami pre rozvoj
ošetrovateľskej teórie. Ošetrovateľskú teóriu prednášam v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom
študijnom programe. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve
– 2. doplnené a prepracované vydanie. V roku 2012 som vydala 2 monografie – jednu ako sama autor
a druhú s kolegyňou doc. PhDr. Helenou Koňošovou, PhD.
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. Lekár pracujúci v oblasti ženského zdravia na
Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. Ako člen

Katedry ošetrovateľstva

vyučuje v študijnom programe ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy. Školí záverečné práce
a vedie doktorandov. Ako docent misijnej a charitatívnej sociálnej práce pôsobí v medzinárodnom
prostredí rozvojových projektoch. Organizačne a odborne viedol komunitné zdravotné stredisko v St.
Raphael,

Mihango, Keňa,

v Gordhime, Južný Sudán.

Centre de SanteHandforHelpJacmel, Haiti a SlovakAid pôrodnicu
Po zemetrasení na Haiti viedol

záchranný zdravotnícky tím v poľnej

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

v Trnave,

predseda aj člen štátnicových komisii Bc. a Mgr., člen

komisií, členstvo vo vedeckých výboroch,

recenzent. Čestné členstvo v Českej

chirurgickej spoločnosti JEP, člen výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej
spoločnosti, Spoločnosti slovenskej

cievnej chirurgie, Slovenskej angiologickej spoločnosti,

angiologickej

flebologickej

spoločnosti,

spoločnosti,

Českej

spoločnosti,

Medzinárodnej

Českej

gastroenterologickej

člen výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti v Trnave, člen redakčnej rady časopisu

Slovenská chirurgia, Krajský odborník pre chirurgiu.
doc. MUDr. Július Chramec, PhD. - V súčasnosti sa venujem diagnostike a liečbe onkologických
ochorení(krčok, maternice,prsník),v pôrodníctve sa venujem problematike peripartálneho krvácania.V
pedagogickej činnosti sa snažím získané poznatky aplikovať v predmete Gynekológia a Pôrodníctvo na
Bc.stupni Ošetrovateľstva.
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3. Vzdelávací proces
Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia

Program štúdia je rozdelený na povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety. V týždni je
maximálne 39 kontaktných hodín (priama výučba), t. j. prednášky, cvičenia, semináre, odborná prax,
exkurzie.
Odborná prax zahŕňa:
-

klinické cvičenia v rámci ošetrovateľských predmetov, ktoré sú zaradené v priebehu semestra
v rozsahu určenom študijným programom,

-

súvislú klinickú prax, ktorá je zaradená 2 týždne na konci 1. a 3. semestra,

4 týždne na konci 2. a 4.

semestra a 12 týždňov v priebehu 6. semestra,
-

prázdninovú klinickú prax, ktorá je zaradená 4 týždne po 1. a 2. ročníku. – 280 hod.
Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným vedením sestier (mentoriek)

s vysokoškolským vzdelaním v spolupráci s odbornými asistentmi, docentmi a profesormi FZaSP TU
v Trnave.

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 každý semester na klinických pracoviskách.
Obsah bakalárskeho študijného programu:
Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje v dennej a externej forme štúdia.
Pri utváraní študijných programov sa vychádza z kritérií EÚ kladených na regulované povolanie sestra,
z nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a platnej legislatívy
Ministerstva školstva SR.
Denná forma:
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.
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Teoretická časť vzdelávania

= 2302 hod.

Praktická časť výučby

= 2332 hod.

Akademický rok trvá od 1. septembra do 31. augusta.
V semestri je 14 týždňov 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 každom semestri.
Výberové predmety si študent vyberá v ľubovoľnom počte v každom semestri.
Externá forma
Program externého štúdia rozširuje už získané odborné vzdelanie, takže 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

- 814 hodín

bude rozdelených do dvoch tretín – na klinické pracoviská a jednej tretiny – na
primárnu zdravotnú starostlivosť. Poslucháč určené kredity získa po predložení
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 už iba v dennej forme štúdia. Denná
forma štúdia si vyžaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch a klinickej odbornej praxi.
Aktívne sa zúčastňuje konzultácií organizovaných fakultou. Externá forma štúdia podľa platných Smerníc
EÚ je ukončená. Dobiehajú iba začaté ročníky. Externá forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na
prednáškach a konzultáciách organizovaných fakultou dva razy za semester, spravidla v trvaní jedného
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týždňa. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a realizácia odbornej praxe na
klinických pracoviskách.

Charakter študijného programu magisterského štúdia
Študenti majú možnosť pomocou študijného poradcu zostavovať študijné plány
z povinných, povinne voliteľných (ktorých dvojice tvoria alternatívne možnosti) a voliteľných
predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol
v jednotlivých akademických rokoch 60, pričom študent môže 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 manažment v ošetrovateľstve, aby celkové
poznatky využili 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 programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo
vymedzenej oblasti. Študijný program sa zameriava na oblasť ošetrovateľstva a manažmentu
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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4. Vedecko-výskumná činnosť
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB1Vedomosti a postoje vybranej vzorky žien o rakovine krčka maternice / Alena Uríčková ; [rec. O.
Sadovský, M. Redecha, A. Repková, Ľ. Matulníková]. - 1. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie
vied, 2014. - 98 s. - ISBN 978-80-8082-765-6.
[Uríčková Alena (100%)]
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1 Dokumentovanie v rozsahu ošetrovateľskej praxe na OIAM a JIS / Helena Gondárová-Vyhničková.,
Andrea Bratová, Silvia Rovná
In: Sestra – ISSN 1335-9444 – Roč. 13., č. 1-2 (2014), s. 39-42
[Gondárová- Vyhničková Helena (50%) – Andrea Bratová (25%), Silvia Rovná (25%)]
ADF 2 Efektivita pripravenosti dieťaťa na diagnostické a terapeutické postupy / Ľubica Ilievová, Zuzana
Karabová.
In: Socioterapia. _ISSN 1331-7138., Roč. 4., č. 1 (2014), s. 8-10
[Ilievová Ľubica (50%) – Zuzana Karabová (50%)]
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
ADM1 Factors affecting the incidence of depression in theelderly / Oľga Kabátová, Alena Uríčková,
Andrea Botíková
In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - ISSN 2336-3517. - Vol. 5, Issue 3 (2014),
s. 105-111.
[Kabátová Oľga (33%) - Alena Uríčková (33%), Andrea Botíková (34%)]
ADM2 Laparoscopic sleeve gastrectomy without over-sewing of the stapleline is effective and safe /
Mojmír Kasalický, Radek Doležel, Eva Vernerová, Martin Haluzík. In: Wideo chirurgia i innetechniki
malo inwazyjne = Videosurgery and otherminiinvasivetechniques : kwartalnik pod patronatem Sekcji
WideochirurgiiTCh Poraz Sekcji Chirurgii BariatrycznejTChP. - ISSN 1895-4588. - Vol. 9, Issue 1
(2014), s. 46-52.[...RadekDoležel - Eva Vernerová - Martin Haluzík]
[Kasalický Mojmír (25%) - RadekDoležel (25%), Eva Vernerová (25%), Martin Haluzík (25%)]
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1Imunoterapia a chemoprofylaxia recidivujúcich močových infekcií u žien = Immunotherapy and
chemoprophylaxis of recurrenturinaryinfections in women / Hromec, J., Krčméry, S., Schildová, D.
In: Klinická medicína v praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente
chronických chorôb : zborník vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.].
- Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 97880-8082-800-4. - CD-ROM; S. 40-52.
[Hromec Juraj (60%) - S. Krčméry (20%), Daniela Schildová (20%)]
AED2 Infekcie protéz po cievnych výkonoch = Graftinfectionsaftervascularreconstructionssurgery / Danaj,
M. et al.. In: Klinická medicína v praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v
manažmente chronických chorôb : zborník vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra
Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
2014. - ISBN 978-80-8082-800-4.-CD-ROM; S. 31-39.
[...Jaroslav Pavč - Tibor Molčan - Igor Duda]
[Danaj Miroslav (40%) - Jaroslav Pavč (20%), Tibor Molčan (20%), Igor Duda (20%)]
AED3 Nový postoj v liečbe dekubitov vo Fakultnej nemocnici Trnava = New approach in thetreatment of
pressureulcers in Universityhospital Trnava / Železkovová, J. et al.. In: Klinická medicína v praxi 2
[elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických chorôb : zborník
vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. -CDROM;S. 236-245.
[...Alexandra Šimková - Gabriela Doktorová - Jana Boroňová]
[Železkovová Jarmila (25%) - Alexandra Šimková (25%), Gabriela Doktorová (25%), Jana
Boroňová (25%)]
AED4

Recidivujúce

infekcie

reprodukčného

traktu

v

slumoch

Nairobi,

Keňa

=

Relaps

of

reproductivetractinfection in Nairobi slum /MarianBartkovjak. In: Klinická medicína v praxi 2
[elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických chorôb : zborník
vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. CD-ROM; S. 53-81.
[BartkovjakMarian (100%)]
AED5 Využitie ošetrovateľských klasifikačných systémov v liečbe chronických rán = Application of
nursingclassification in thetreatment of chronicwounds / Botíková, A. et al.. In: Klinická medicína v
praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických chorôb : zborník
vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4.-CDROM;S 06-213.
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[...Miroslav Ryska - Mojmír Kasalický - M. Mikulová]
[Botíková Andrea (25%) - Miroslav Ryska (25%), Mojmír Kasalický (25%), M. Mikulová (25%)]
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1 Kvalita života starých ľudí z aspektu adekvátnej hydratácie a výživy / Daniela Schildová, Juraj
Hromec, Alena Uríčková.
In: I. Mezinárodníkonference s tématem: Kvalita a jejíperspektivy [elektronický zdroj] : sborník
abstrakt / [editor: Marie Macková]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. - ISBN 978-80-7395773-5. - CD-ROM; S. 76-83.
[Schildová Daniela (34%) - Juraj Hromec (33%), Alena Uríčková (33%)]
AFC2

Mentalreadinessfortheprofession

of

medicalrescuer

/

Ľubica

Ilievová,

Andrea

Bratová.

In: Conferenceproceedings [elektronický zdroj] : 7th International Conference of General Nurses
and WorkersEducatingParamedicalStaff / Petra Juřeníková, Jana Straková, Alena Pospíšilová
(eds.). - Brno : National Centre of Nursing and OtherHealthProfessions, 2013. - ISBN 978-807013-558-7. - CD-ROM; S. 33-43.
[Ilievová Ľubica (50%) - Andrea Bratová (50%)]
AFC3

Význam

životosprávy

pacienta

s

alkoholovou

chorobou

pečene

/

Jana

Jakobejová.

In: I. Mezinárodníkonference s tématem: Kvalita a jejíperspektivy [elektronický zdroj] : sborník
abstrakt / [editor: Marie Macková]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. - ISBN 978-80-7395773-5. - CD-ROM; S. 35-41.
[Jakobejová Jana (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1 Genovate - Identity on academic level / Andrej Kállay et al.. In: SocialWork Identity in
EuropeanAcademic and Professional Debate [elektronický zdroj] : Book of ScientificArticles / Miriam
Slaná, Andrej Kállay, Michaela Hromková (eds.). - Trnava : Trnava University in Trnava, 2014. ISBN 978-80-8082-776-2. - CD-ROM; S. 29-33.[...Monica Mary EileenO´Mullane - Daniela
Kállayová - Alexandra Bražinová - Ľubica Ilievová - Miriam Slaná - Veronika Rehorčíková]
[...Monica Mary EileenO´Mullane - Daniela Kállayová - Alexandra Bražinová - Ľubica Ilievová Miriam Slaná - Veronika Rehorčíková]
[Kállay Andrej (70%) - Monica Mary EileenO´Mullane (5%), Daniela Kállayová (5%), Alexandra
Bražinová (5%), Ľubica Ilievová (5%), Miriam Slaná (5%), Veronika Rehorčíková (5%)]
AFD2 Kazuistika u pacienta s chronicky hojacou sa ranou liečeného podtlakovou terapiou / Monika
Střádalová, Andrea Botíková. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník [elektronický
zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie / Anton Lacko et al. (zost.). - Ružomberok : VERBUM,
2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 491-498.
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[Střádalová Monika (50%) - Andrea Botíková (50%)]
AFD3 Klinické výsledky intenzívnej starostlivosti o geriatrických pacientov s využitím skórovacích
systémov / Gabriela Doktorová. In: IV. ročník konferencie doktorandov : zborník príspevkov / Peter
Patyi, Lukáš Pavelek (eds.). - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2014. - ISBN
978-80-8082-773-1. - CD-ROM; S. 45-49.
[Doktorová Gabriela (100%)]
AFD4 Prevencia nozokomiálnych nákaz v ošetrovateľskej starostlivosti / Martina Bobáková, Ľubica
Ilievová. In: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci :
zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie / Mária Novysedláková, Helena Kadučáková,
Mariana Magerčiaková [zost.]. - Ružomberok : Verbum, 2014. - ISBN 978-80-561-0189-6. - S. 2231.
[Bobáková Martina (50%) - Ľubica Ilievová (50%)]
AFD5 Prevencia vzniku dekubitov v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana Boroňová.
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov : zborník z 5. medzinárodnej
konferencie / Helena Kadučáková, Mariana Magerčiaková (zost.). - Ružomberok : VERBUM vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0137-7. - S. 62-68.
[Doktorová Gabriela (50%) - Jana Boroňová (50%)]
AFD6 Sepsa, rizikové faktory a podiel sestry na prevencii v intenzívnej starostlivosti / Gabriela
Doktorová, Jana Boroňová.
In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej
konferencie / Anton Lacko et al. (zost.). - Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-561-01803. - CD-ROM; S. 315-324.
[Doktorová Gabriela (50%) - Jana Boroňová (50%)]
AFD7 Sepsa, rizikové faktory a preventívne opatrenia v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová,
Jana Boroňová.
In: Horizonty starostlivosti o zdravie : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej
konferencie / [Ivana Tomková, Klára Gebeováeds.]. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-89702-10-7. - S. 57-70.
[Doktorová Gabriela (50%) - Jana Boroňová (50%)]
AFD8 Starý človek ako súčasť citovo zdravej rodiny / Daniela Schildová. In: Rodina - zdravie - choroba :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková [zost.]. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80561-0117-9. - S. 319-325.
[Schildová Daniela (100%)]
AFD9 Vyhodnotenie rizika pádov a úrazov u geriatrických pacientov na vybraných pracoviskách FN
Trnava / Daniela Schildová. In: IV. ročník konferencie doktorandov : zborník príspevkov / Peter
Patyi, Lukáš Pavelek (eds.). - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2014. - ISBN
978-80-8082-773-1. - CD-ROM; S. 73-79.
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[Schildová Daniela (100%)]
AFD10 Využitie podtlakovej terapie pri hojení rán - kazuistika / Monika Střádalová, Andrea Botíková.
In: Horizonty starostlivosti o zdravie : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej
konferencie / [Ivana Tomková, Klára Gebeováeds.]. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-89702-10-7. - CD-ROM; S. 267-276.
[Střádalová Monika (50%) - Andrea Botíková (50%)]
AFD11 Význam životosprávy pacienta s alkoholovou chorobou pečene / Jana Jakobejová. In: Rodina zdravie - choroba : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Katarína Zrubáková, Mária
Novysedláková [zost.]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0117-9. - S. 298-306.
[Jakobejová Jana (100%)]
AFD 12 Zhodnotenie úrovne ošetrovania chronických rán u seniorov /Monika Střádalová
In: IV. Ročník konferencie doktorandov: zborník príspevkov /Peter Patyi, Lukáš Pavelek (eds.) –
Trnava: Fakulta sociálnej práce TU, 2014 – ISBN 978-80-8082-773-1.- CD-ROM, s. 80-86
(Střádalová Monika (100%)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG1 Bariérová ošetrovateľská starostlivosť v prevencii nozokomiálnych nákaz u pacientov v
pooperačnom období / Martina Bobáková, Ľubica Ilievová. In: Věda a výzkum v ošetřovatelství :
mezinárodnísympozium 26. září 2014 : sborníkvědeckých abstrakt / Alena Pospíšilová, Petra
Juřeníková (eds.). - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýchzdravotníckýchoborů,
2014. - ISBN 978-80-7013-570-9. - CD-ROM; S. 11-13.
[Bobáková Martina (50%) - Ľubica Ilievová (50%)]
AFG2 Laparoscopicsleevegastrectomy, bariatricmethodwithlow-rate complications, eightyearsexperience /
Mojmír Kasalický, RadekDoležel, Eva Koblihová, Eva Vernerová, Martin Haluzík. In:
Obesitysurgery. - ISSN 0960-8923. - Vol. 24, Issue 7 (2014), s. 1030, P76.[...RadekDoležel - Eva
Koblihová - Eva Vernerová - Martin Haluzík]
[Kasalický Mojmír (20%) - RadekDoležel (20%), Eva Koblihová (20%), Eva Vernerová (20%),
Martin Haluzík (20%)]
AFG3 Má sleevegastrectomy uspokojivý metabolický efekt? / Mojmír Kasalický. In: 9. Šonkůvden :
abstrakta / ŠonkůvdenSympozium. - Praha : III. Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, 2014. - ISBN 978-80-905566-1-4. - S. 22.
[Kasalický Mojmír (100%)]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

17

AFH1 Kompetencie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť / Milan Laurinc, Jana
Boroňová.
In: VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s
medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : inovácie v odbore anestéziológia a intenzívna
starostlivosť : zborník abstraktov a prednášok / [editor Milan Laurinc]. - Bratislava : Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-43-7. - CD-ROM; S. 104.
[Laurinc Milan (50%) - Jana Boroňová (50%)]
AFH2

Pregraduálne

vzdelávanie

sestier

v.s.

prax

/

Andrea

Bratová,

Ľubica

Ilievová.

In: VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s
medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : inovácie v odbore anestéziológia a intenzívna
starostlivosť : zborník abstraktov a prednášok / [editor Milan Laurinc]. - Bratislava : Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-43-7. - CD-ROM; S. 26-27.
[Bratová Andrea (50%) - Ľubica Ilievová (50%)]
AFH3 Satisfaction of socialneeds in connectionwithdepression and quality of lifeottheelderly in
institutionalsettings / Jana Jakobejová, Ľubica Ilievová, Peter Žitný. In: Healthyaging : Book of
Abstracts

:

7th

InterdisciplinarySymposium

of

PublicHealth,

Nursing,

SocialWork

and

LaboratoryInvestigatingMethods / Martin Rusnák, Kristína Grendová, Viera Rusnáková (eds.). Trnava : Faculty of HealthSciences and SocialWork, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082801-1. - S. 17.
[Jakobejová Jana (34%) - Ľubica Ilievová (33%), Peter Žitný (33%)]
AFH4 Špecifiká anestézie u geriatrického pacienta z pohľadu anestéziologickej sestry / Gabriela
Doktorová, Lenka Impenzová. In: VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : inovácie v
odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť : zborník abstraktov a prednášok / [editor Milan
Laurinc]. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-8089542-43-7. - CD-ROM; S. 31-32.
[Doktorová Gabriela (70%) - Lenka Impenzová (30%)]
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDE1 Onkologická onemocnění u dětí / Zuzana Karabová. In: Sestra : odborný časopis pro
nelékařskézdravotnicképracovníky. - ISSN 1210-0404. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 52-54.
[Karabová Zuzana (100%)]
BDE2 Ošetrovateľské štandardy pri krvácaniach z hornej časti tráviaceho traktu / Monika Střádalová,
Andrea
In: Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro zdravotnicképracovníky. - ISSN
1801-1349. - č. 2 (2014), s. 24-26.
[Střádalová Monika (50%) - Andrea Lajdová (50%)]
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BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Kompetencie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť / Milan Laurinc, Jana
Boroňová.
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014. - ISSN 1336-183X. - č. 5 (2014), s. 17-19.
[Laurinc Milan (50%) - Jana Boroňová (50%)]
BDF2 Materina dúška tymianová (Thymusvulgaris L.) / Andrea Bratová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná
asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 4 (2014), s. 6-7.
[Bratová Andrea (100%)]
BDF3 Medzinárodná spolupráca sestier na konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti v Belehrade / Andrea Bratová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN
1336-183X. - č. 5 (2014), s. 15-16.
[Bratová Andrea (100%)]
BDF4 Repík lekársky / Andrea Bratová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č.
6 (2014), s. 24-25.
[Bratová Andrea (100%)]
BDF5 Výskyt depresie u seniorov žijúcich v dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti / Oľga Kabátová,
Andrea Botíková, Alena Uríčková.
In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 92-96 [0,25 AH].
[Kabátová Oľga (33%) - Andrea Botíková (34%), Alena Uríčková (33%)]
BDF6 Význam prognostických faktorov v odhade priebehu akútnej pankreatitídy / Igor Duda, Miroslav
Danaj.
In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1336-5975. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 109-112.
[Duda Igor (50%) - Miroslav Danaj (50%)]
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných
BED1 Problematika vzniku a prevencie dekubitov v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana
Boroňová.
In: XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb [elektronický
zdroj] / Irena Kamanová, Lenka Štefáková (ed.). - Bratislava : Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-42-0. - CD-ROM; S. 55-61.
[Doktorová Gabriela (50%) - Jana Boroňová (50%)]
BEE

Odborné

práce

v zahraničných

nerecenzovaných

zborníkoch

(konferenčných

aj

nekonferenčných)
BEE1 ECTS - cesta europeizácie a internacionalizácie vzdelávania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová.
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In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z
odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor:
Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CDROM; S. 179-183.
[Ilievová Ľubica (100%)]
BEE2 Hodnotiace nástroje problémového správania u pacientov s alzheimerovou chorobou / Jana
Martinková.
In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z
odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor:
Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CDROM; S. 131-135.
[Martinková Jana (100%)]
BEE3 Hojenie rany s využitím podtlakovej terapie - kazuistika / Monika Střádalová, Andrea Botíková.
In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z
odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor:
Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CDROM; S. 150-159.
[Střádalová Monika (80%) - Andrea Botíková (20%)]
BEE4 Kvalita života pacientov po totálnej laryngektómii pre karcinóm hrtanu / Jana Boroňová.
In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z
odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor:
Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CDROM; S. 123-130.
[Boroňová Jana (100%)]
BEE5 Saturácia sociálnych potrieb v súvislosti s depresiou a kvalitou života u seniorov v inštitucionálnom
zariadení / Jana Jakobejová, Ľubica Ilievová, Peter Žitný. In: Cesta k modernímuošetřovatelství
XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z odborné konference s mezinárodní
účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní
nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S. 104-111.
[Jakobejová Jana (40%) - Ľubica Ilievová (40%), Peter Žitný (20%)]
BEE6 Špecifiká výživy u pacienta s antikoagulačnou liečbou / Silvia Puteková. In: Cesta k
modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z odborné
konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel
Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S.
117-122.
[Puteková Silvia (100%)]
BEE7 Univerzitné vzdelávanie a psychická pripravenosť zdravotníckeho záchranára na povolanie /
Andrea Bratová. In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný
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sborníkpříspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole,
18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 97880-87347-17-1. - CD-ROM; S. 184-194.
[Bratová Andrea (100%)]
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BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

BFB1 Obojstranný spontánny hemopneumothorax - život ohrozujúci stav / Miroslav Danaj, Igor Duda.
In: Slovenská chirurgia : Suplement 1/2014. - ISSN 1339-8202. - Roč. 11, S1 (2014), s. 12-13.
[Danaj Miroslav (50%) - Igor Duda (50%)]
BFB2 Sleevegastrectomy - bariatrická metóda s uspokojivým metabolickým efektom / Mojmír Kasalický.
In: XII. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : program / Slovenské
obezitologické dni. - Piešťany : Slovenská lekárska spoločnosť, 2014. - S. 14.
[Kasalický Mojmír (100%)]
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI1 Recenzia zborníka abstraktov z kongresu sestier pracujúcich v odbore ARIM / Jana Boroňová,
Andrea Botíková.
In: Mezinárodní kongres sesterpracujících v oboru ARIM Praha 2014 : sborník přednášek / [ed.
Miroslav Hmirák]. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-18-8. - S.
63-64.
[Boroňová Jana (50%) - Andrea Botíková (50%)]
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Štatistika publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

2

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

2

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

5

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

3

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

12

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

3

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

4

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

2

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

6

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

1

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 7
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

2

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

1

Spolu: 51
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Profil vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014 - Tropic team
240114 Malária ako príčina materskej mortality
310114 Intrapartálnyzidovudin
060214 VplyvARTna rizikové správanie
140214 Multiúrovňová rezistencia E.coli UTI
140314 Dengueshock syndróm klinické charakteristiky vietnamských detí 10 ročná štúdia
280314 Kombinovaná ARV liečba a predčasný pôrod
110414 Lopinavirmonoterapia v PMTCT
250414 HIV-RNA genotypová analýza v prostredí s nedostatkom zdrojov
250414 Kedy peripartálny IV zidovudine?
250414 Mimoriadna heterogenita virologickej odpovede
090514 Tafenoquin plus chloroquin v prevencii relapsevivaxmalarie
230514 Prežívanie detí – nekonečný príbeh
300514 ARV liečba ako prevencia
130614 Bezpečnosť Tenofoviru (TDF) v gravidite
130614 HIV rezistencia v ARV PMTCT
270614 Alkohol a včasná mortalita v Rusku
270614 Návratnosť investícií do zdravia žien a detí do roku 2035
120914 2. línia ART v Afrike
031014 Závažná bakteriálna infekcia novorodencov
031014 HIVAIDS a materská mortalita v Afrike
031014 Tehotnosť a infekcia
141114 Episiotomia a prenos HIV v Zambii
051214 Infekčné ochorenia v USA
121214 H1N1 2009 u tehotných po 5rokoch
191214 Spolupráca zdravotníkov pri hurikáne na Filipínach
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5. Projektová činnosť
1.

Projekty riešené na Katedre ošetrovateľstva

Názov projektu:
Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave: Geriatrické ošetrovateľstvo
Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2015
Financujúca organizácia: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ, Programové obdobie 2007-2013
Cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania, podpora spolupráce medzi
vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja na národnej a medzinárodnej úrovni, rozvoj ľudských
zdrojov a zatraktívnenie štúdia medzinárodnou spoluprácou s cieľom adaptácie na potreby vedomostnej
spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je príprava koncepcie nového študijného programu Geriatrické
ošetrovateľstvo, určeného pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia.
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
Riešitelia projektu: prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc., prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc., doc. PhDr.
Andrea Botíková, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., PhDr. Andrea Lajdová, PhD., PhDr. Alena
Uríčková, PhD., PhDr. Jana Martinková, PhD., PhDr. Andrea Bratová, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD.,
prof. doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., Ing. Daniela Naništová, PhDr. Lukáš Pavelek, PhD.

2.

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska - financované

Názov projektu:
Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí 2. polovice 18. storočia
Cieľ projektu: Interdisciplinárny projekt sa zameriava na analýzu historického a kultúrneho zázemia
vzniku univerzitných dizertácií a inauguračných prednášok, ktoré vyšli v rokoch 1775-1776 v Trnave, na
Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity a ich následnému sprístupneniu pre edukačné účely.
Spisy reflektujú aktuálne vzdelanostné, hospodárske a sociálne pomery v meste a spracovávajú
problematiku epidémie dyzentérie (úplavice), ktorá v tomto čase vplyvom viacerých faktorov vypukla.
Riešitelia sa budú venovať dielam z hľadiska filologicko-kultúrneho, historického, sociálneho a s akcentom
na ošetrovateľské postupy používané v tomto období a doplnia ich výskumom archívnych písomností
týkajúcich sa epidémií.
Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017
Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Koordinátor projektu: prof. PhDr. Marta Dobrotková,CSc., Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity
Riešitelia projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Marek Drimaj
Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
3.

Projekty podané Katedrou ošetrovateľstva – nefinancované
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Názov projektu:
Manažment mentorstva v ošetrovateľskej praxi
Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2017
Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je komplexne spracovať problematiku mentorstva v
ošetrovateľstve

a

napísať

monografiu

s

celoslovenskou

pôsobnosťou

určenú

pre

mentorov

ošetrovateľstva, študentov ošetrovateľstva a sestry v zdravotníckych zariadeniach, ktoré prichádzajú do
kontaktu so študentmi.
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
Riešitelia projektu: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., PhDr. Andrea Lajdová, PhD., PhDr. Alena
Uríčková, PhD., doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (Katolícka Univerzita Ružomberok)
Partneri:
Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku
Názov projektu:
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v komunikácii s pacientmi so sluchovým postihnutím
Trvanie projektu:1.1.2015- 31.12. 2017
Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu: Cieľom projektu je aktívne prispieť k zlepšeniu riešenia debarierizácie v komunikácii medzi
zdravotníckym personálom a pacientmi so sluchovým postihnutím a tým k zlepšeniu dostupnosti
zdravotnej starostlivosti pre sluchovo postihnutých ako špecificky znevýhodnenej časti populácie.
Koordinátor projektu: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Riešitelia projektu: RNDr. Alžbeta Benedikovičová, PhD., PhDr. Andrea Bratová, PhD., prof. MUDr.
Miron Šramka, DrSc., doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD.,
PhDr. Lenka Průšová, PhD., Mgr. Andrea Odrášková, Jiří Kabát
Partneri: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sv. Jana
Nepomuka Neumanna, Příbram, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského
kraja, Občanské sdružení Most k domovu, Agentura, Domácí ošetřovatelská péče
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6. Medzinárodná spolupráca
ERASMUS

Účasť učiteľov na projektoch ERASMUS – prijatí učitelia, 2014
Petr Snopek , ČR, Univerzita Tomáš Bati, Zlín, 13.5. – 16.5. 2014
Zdénka Mikšová, ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, 26.5. – 30.5. 2014
Lenka Kroupová, ČR, Universitz of West Bohemia, Plzeň, 22.9. – 26.9. 2014

Účasť učiteľov na projektoch ERASMUS – vyslaní učitelia, 2014
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 17.3 – 21.3. 2014

Účasť študentov na projektoch ERASMUS – vyslaní študenti, 2014
Anna Mária Slezáková – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 30.9. 2013 – 5.2. 2014
Jarmila Kulová - ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 30.9. 2013 – 5.2. 2014
Alexandra Mišíková - ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 30.9. 2013 – 5.2. 2014
Mária Novanská – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 23.6 2013 – 01/2014
Natália Novotná – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 23.6 2013 – 01/2014
Zdenka Barnasová - ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 10/2013 – 01/2014
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7.Členstvo v odborových organizáciách
Vedecká rada TUv Trnave
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
Vedecká rada FZSP TU
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
doc. PhDr. Darina Wiczmandyová, PhD.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
PhDr. Jana Martinková, PhD.
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
PhDr. Silvia Puteková, PhD.
Národná komisia pri SKSaPA
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Členstvo v redakčných radách
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
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Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia onkologických sestier
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mammológii
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch
PhDr. Jana Martinková, PhD.
Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier
PhDr. Silvia Puteková, PhD.
Členstvo v redakčných radách:
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
-

člen redakčnej rady Journal of HealthSciences, University of Sarajevo, Faculty of HealthStudies,
p-ISSN 2232-7576, e-ISSN 1986-8049, www.jhsci.ba

-

Člen redakčnej rady časopisu

Socioterapia, Inštitút psychoterapie a socioterapie

(IPS)

www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Členstvo v edičnej rade
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
-

vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM
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8. Iné aktivity

SCK_VKK_2014_FZaSP.pdf

SKK-2013-A4-ODBERY.pdf

SCK_TS_VKK_2014.pdf
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33
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Pedagógovia a študenti s FZaSP sme sa v dňoch 27.-28. marca 2014 zúčastnili na štvrtom ročníku
medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok v Dobrej Nive a na Lešti.
Podujatie každoročne organizuje občianske združenie SALUS VITALIS v spolupráci s viacerými
organizáciami. Záštitu nad podujatím prevzali minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák, minister obrany
SR JUDr. Martin Glvač a rektorka SZU v Bratislave Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. Odborný
garanti podujatia boli MUDr. Táňa Bulíková, PhD. a pluk. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH. Na
konferencii boli i odovzdané ceny „Hrdinovia medzi nami - cena MUDr. AngrejaFaglica". Toto ocenenie je
udeľované za pomoc v nepredvídanej situácii. V roku 2014 ocenenie získali Bc. Zuzana Bulková a
Vladislav Wágner. Skončením konferencie sa účastníci presunuli do VVP Lešť, kde prebiehala súťaž
posádok RZP a RLP. My sme sa zúčastnili tejto súťaže i cvičenia v pozícii figurantov i pozorovateľov.
Počas celého trvania sme získali množstvo cenných vedomostí a zručností. Na súťaži bolo v modelových
situáciách predvedených 6 zásahov. Súťaže sa zúčastnilo až 160 figurantov. Z toho bolo z TU v Trnave
FZaSP 33 študentov s katedry ošetrovateľstva a sociálnej práce. Z radov vysokoškolských pedagógov sa
zúčastnili doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., z katedry sociálnej
práce. PhDr. Bratová Andrea, PhD. z katedry ošetrovateľstva a Mgr. Ľubomír Holkovič, z katedry
verejného zdravotníctva. Všetci sme spoločne vydržali viac ako 16 hodín v začiatočnej nočnej a veľmi
skoro pokračujúcej dennej etape. V roku 2014 sa súťaž a zároveň i cvičenia sa zameriavala na NHPO
(nehody s hromadným postihnutím osôb). Všetci účastníci z FZaSP sme boli účastníkmi triedenia
zranených, taktiež i pri vytváraní hniezda zranených i odsune v situácii 100 zajatých a neskôr zranených
osôb pri teroristickom útoku a nasledovnej prestrelke. Vyvrcholením tejto úlohy bolo zajatie samotných
zdravotníckych záchranárov. Na inom mieste bola modelová situácia nočného pádu lietadla na rúbanisku
v ťažkom teréne. Na dennej etape sme sa všetci účastníci z FZaSP zúčastnili pádu 3. poschodovej
budovy po zemetrasení s asistenciou záchranárskych psovodov a psíkov pri prehľadávaní sutín.
Nasledujúce modelové situácie predstavovali zrážku osobného vlaku a cisterny s čpavkom, kde bol
potrebný zásah s dekontaminačnou jednotkou. Pokračovali ďalšie situácie, ktoré boli pre všetkých
obohatením. Mali sme možnosť vidieť a reagovať na zdravotníckych záchranárov, ktorí boli v role
záchranárov i v role veliteľa zásahu. My sme sa ocitli role pacientov, ktorých bolo potrebné ošetriť a
postarať sa o nich, preto sme si veľmi cenili empatický prístup zdravotníckych záchranárov. Okrem našich
dojmov sme si odniesli omnoho viac, boli to vedomosti, zručnosti. Mohli sme na vlastnej skúsenosti
porovnať reakcie ľudí v krízových situáciách a to nielen na strane pacientov, ale i na strane záchranárov,
hasičov, polície. Z cvičenia sme si odnášali množstvo vedomostí, ktoré využijeme i pri poskytovaní prvej
pomoci. Všetky situácie boli obohatením z hľadiska vedomostí i zručností, ktoré je možné získať iba
samotnou praktickou skúsenosťou. Každý z účastníkov si odniesol nové možnosti svojho profesionálneho
rozvoja, ktoré isto obohatia profesionálny rast. Boli sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť a patriť
medzi partnerov tohto odborného podujatia. Všetci, ktorí sme zúčastnili by sme chceli úprimne poďakovať
za podporu, že sme sa mohli zúčastniť na podujatí. Naša vďaka patrí jednako organizátorom,
zdravotníckym záchranárom i veľkej podpore pána dekana prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., na
FZaSP TU v Trnave, pre našu účasť na podujatí. Všetci sa úprimne tešíme na ďalší ročník súťaže.
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Organizovanie účasti a zapojenie univerzity do cvičenia havárie lietadla s nehodou s hromadným
postihnutým osôb v Bratislave na Letisku Milana Rastislava Štefánika, Bratislava 16.5.2014
v Bratislave.
Cvičenie na bratislavskom letisku. Dňa 13.5.2014 sa pedagógovia a študenti z FZaSP TU v Trnave
zúčastnili na cvičení, ktoré sa konalo na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Cieľom bolo preveriť
kooperáciu jednotlivých záchranných zložiek a pripraviť ich na prípadné hromadné nešťastie. To bolo
hlavnou úlohou cvičenia na bratislavskom letisku, pri ktorom havarovalo lietadlo s takmer 189 osobami –
figurantmi, na palube. Na cvičení sa zúčastnilo viac ako 300 členov záchranných zložiek. Cvičenie
predstavovalo situáciu, kedy sa stalo nešťastie počas pristávacieho manévru. Cvičenie malo preveriť
reálne časové zvládanie situácie a schopnosti vysporiadať sa s hromadnou katastrofou počas letovej
prevádzky, medzi záchrannými zložkami. Za Trnavskú univerzitu sme zúčastnili cvičenia z FZaSP,
konkrétne 33 osôb. Všetci sme sa aktívne zúčastnili nácviku nešťastia v letiskových priestoroch,
konkrétne z katedry ošetrovateľstva a sociálnej práce. Z radov vysokoškolských pedagógov sa zúčastnili z
katedry sociálnej práce doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Mgr.
Andrea Bánovčinová, PhD., z katedry ošetrovateľstva PhDr. Bratová Andrea, PhD. Z cvičenia sme si
všetci odniesli množstvo vedomostí, skúseností, zručností a dojmov.
Organizovanie stretnutia s hlavným organizátorom tábora pre deti Štvorlístok deťom moderátorom
a držiteľom OTO Patrikom Hermanom na pôde Trnavskej univerzity v Trnave s študentami a pedagógmi
dňa 31.3.2014 o 10.00 hod., v aule Trnavskej univerzite v Trnave, v budove Fakulty zdravotníctva s
sociálnych vied, predstavil Patrik Herman projekt Štvorlístok deťom. Organizátor stretnutia s držiteľom
OTO Patrikom Hermanom
Organizovanie Valentínskej kvapky krvi: Valentínska kvapka krvi v roku 2014 na FZaSP. Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sa dňa 17. marca 2014 zapojila k celoslovenskej kampani
„Valentínska kvapka krvi“, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR a HTO nemocníc na celom Slovensku. Tohtoročným heslom kampane bolo: „Pre
niekoho si ten pravý“. Heslo tohtoročnej kampane sa však neprihováralo iba zaľúbeným. Hlavnou prioritou
bolo vyzvať všetkým a upozorniť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život.
Práve darovaná krv môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente pre odkázaného na pomoc. Veľmi
nás potešilo, že sa i v univerzitných priestoroch do akcie zapojili zamestnanci univerzity a študenti v
krásnom počte 49 darcov, ktorí boli ochotní „kvapkami svojej krvi“ prispieť k záchrane zdravia a života
tých, ktorí sa ocitnú v nečakanej situácii, ktorí sú odkázaní na najhumánnejší dar od iného človeka.
Budeme sa snažiť vytvoriť tradíciu pre Študentskú a Valentínku kvapku krvi na pôde univerzity. Najbližšie
by sme chceli realizovať na univerzite Študentskú kvapku krvi v období októbra 2014, Valentínku kvapku
krvi vo februári 2015 termín spresníme. Organizátor Valentínskej kvapky krvi.
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Organizovanie Študentskej kvapky krvi: Študentskú kvapku krvi, ktorá sa uskutočnila v budove FZaSP,
miestnosť F 105 v utorok 11.11.2014 v čase od 8:00

- do 11:00 hod.

Zúčastnilo sa 66

darcov.Organizátor Študentskej kvapky krvi.
Organizovanie Vianočnej kvapky krvi: Vianočná kvapka krvi, ktorá sa konala v budove FZaSP, dňa
4.12.2014 v čase od 8:00 do 11:00 h, v miestnosti F - 105. Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave, v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS
SR) a Slovenským červeným krížom pripravila pre vás kampaň Vianočná kvapka krvi. Motívom kampane,
je darovať krv a týmto darom zachrániť život. Srdečne privítame všetkých darcov. FZaSP, Katedra
ošetrovateľstva.
Zúčastnilo sa 47 darcov. Organizátor Vianočnej kvapky krvi.
Organizovanie účasti a zapojenie katedry ošetrovateľstva: Dní zdravia Bratislava 19. – 20.06.2014
v Bratislave, aktívna účasť na podujatí, prezentácia univerzity, fakulty, katedry, zapojenie a spolupráca 8
študentov na podujatí z katedry ošetrovateľstva.
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9.Vízie do roku 2015
1.

Pedagogický proces

- zavedenie e-learningu v študijnom programe Ošetrovateľstvo
- aktívne zapájať sestry – mentorky do pedagogického procesu a zefektívniť hodnotenie študentov
v podmienkach klinickej praxe
- inovovať a zlepšiť priestorové, materiálne vybavenie vo FN v Trnave pre študentov Ošetrovateľstva
v odborných učebniach
- monitorovanie kvality výučby, skvalitnenie procesu výučby
2.

Výskum

- zefektívnenie VVČ produktivity jednotlivých členov katedry – individuálny pohovor s každým pedagógom
- vypracovanie kariérneho plánu každého zamestnanca
- publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch simpactom
- zvýšiť počet citácií v zahraničných databázach
- naďalej spracovať a získať vedecké a vzdelávacie projekty ( APVV, KEGA, VEGA a iné)
3.

Medzinárodná spolupráca

- podporovať študentské a učiteľské mobility – Erasmus
- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta
4. Iné
- propagovať fakultu a študijný odbor Ošetrovateľstvo – v médiách, na dobrovoľníckych a humanitárnych
akciách,
- organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
- spolupráca s absolventmi študijného odboru Ošetrovateľstvo – spoločné aktivity v oblasti výchovy
a vzdelávania študentov
- zintenzívniť spoluprácu s SKSaPA na Slovensku
- vypracovanie hodnotiacich kritérií pre pedagogických a THP pracovníkov, ktorí participujú v odbore
- zlepšovať kultúru na akademickej pôde ( kultúru vnútorného prostredia), komunikačné zručnosti
pedagógov ako aj študentov
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