
Vykazovanie a hodnotenie vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012 

 
 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  
I. Mimoriadne významné výsledky dosiahnuté na fakulte (vysvetlivky) 

 
A    Významné publikácie vydané v roku 2012 
 

 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA) 

 
1 Botíková, A., Ryska, M.: Moderné ošetrovanie chronických rán. 1. vyd. Praha : Ottova tiskárna, 2012. 94 s. - 

ISBN 978– 80-87775-02-1. Táto vedecká publikácia prináša komplexný pohľad na ošetrovanie chronických 
rán v klinickej praxi, pričom sa zaoberá problematikou a manažmentom ich ošetrovania s využitím vybraných 
súborov klasifikačných systémov. Snahou autorov je, okrem iného, aplikáciou týchto nových poznatkov, 
zjednodušiť a zefektívniť ošetrovateľskú dokumentáciu. Svojou prehľadnosťou, praktickým spracovaním, 
logickou štruktúrou jednotlivých kapitol a ich vzájomnou nadväznosťou sa stala integrálnou súčasťou 
vedeckej literatúry. 

2 Csámpai, O.: Centraľnaja Evropa = Karpatskij bassejn : razvitie etničeskich obšnostej: teoretiko-
metodologičeskij aspekt (na primere vengerskogo etnosa). Iževsk : Izdateľstvo IžGTU, 2012. – 174 s. – ISBN 
978-5-7526-0530-7. Vedecká monografia poskytuje pohľad na vývoj etnických spoločenstiev od rodov až po 
moderný národ, so zvláštnym zreteľom na etniká v strednej Európe. Prehľadne, ale zároveň s vedeckou 
náročnosťou dáva obraz o viac než tisícročnom historickom vývoji tu žijúcich etník, poukazuje na riziká, ktoré 
ohrozujú existenciu malých národov strednej Európy. Kniha je výzvou pre ďalší výskum národno-etnického 
vývoja vyvolaný ekonomickými, politickými, kultúrnymi a sociálnymi podmienkami stredoeurópskeho 
geografického priestoru. 

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 

 

1 O´Mullane, M., Quinlivan, A.: Health Impact Assessment (HIA) in Ireland and the role of Local government.   
In: Environmental Impact Assessment Review. ISSN 0195-9255. Vol.32, Issue 1 (2012), s. 181-186. 

 

2 Gbelcova, L., Nikodemova, D., Horvathova, M.: Dose reduction using bismuth shielding during paediatric 
CT examinations in Slovakia. In: Radiation Protection Dosimetry. ISSN 0144-8420. Vol. 147, Issue 1-2 
(2011), s. 160-163.            
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B Významné projekty FZaSP TU riešené v roku 2012 
1 Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 

a) Projekt v Keni, zameraný na zdravotnícku starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky 
v regióne Kwale. 

b) Projekt v Južnom Sudáne, ktorého cieľom je prispieť k sociálno-zdravotnému rozvoju miestnej komunity, 
posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie 
v Južnom Sudáne. 

c) Zahraničný projekt SRAP, ktorého cieľom je prevencia drogovej závislosti medzi adolescentmi rómskeho 
etnika. 

d) Pokračovanie domáceho projektu Evalvácia sociálnych služieb. 

2 Začatie a realizácia nových projektov v roku 2012: 

a) Medzinárodný projekt Action for health je zameraný na zníženie nerovností v zdraví v rámci zlepšenia 
prístupu k štrukturálnym fondom s použitím kultúrnych, multisektorových  a iných strategických analýz 
pre možnú aplikáciu podpory zdravia vo vybranom regióne všetkých spoluriešiteľských organizácií. 
Krajiny zapojené do projektu: Slovinsko (koordinátor), Maďarsko, Chorvátsko, Veľká Británia, 
Holandsko, Bulharsko, Estónsko,  Litva, Slovensko (TRUNI), Španielsko. 

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

 

 
 
II. Finančná správa za rok 2012 
A. Pridelené /schválené vedecké, výskumné alebo umelecké projekty a granty k 31. 12. 2012 zo zdrojov 
fakulty,  ktorých je hlavný riešiteľ z fakulty  

Por. 
číslo Číslo úlohy Meno hlavného riešiteľa 

Názov úlohy 

Doba riešenia Získané prostriedky 
v r. 2012 v € 

od do BV KV 

       
       
Spolu   

 

B. Pridelené/ schválené vedecké, výskumné alebo umelecké projekty a granty k 31. 12. 2012 z iných zdrojov, 
v ktorých je hlavný riešiteľ z fakulty (v poradí najprv domáce a potom aj zahraničné) 

Agentúra Meno hlavného riešiteľa 
Názov úlohy 

Doba riešenia Získané prostriedky  
v r. 2012 v € 

od do BV KV 
Nadácia Slovenskej sporiteľne Mgr. Dominika Ľuptáková 

Študentský fakultný časopis ProSocio 
05/2012 12/2012 3.000,- EUR 0,- EUR 

Nadácia Slovenskej sporiteľne doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 
Edukačné pomôcky vo výučbe Prvej 
pomoci 

02/2012 
 

06/2013 2.000,- EUR 0,- EUR 
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Mesto Michalovce doc.  PhDr. Darina Wiczmándyová, 
PhD. 
Zriadenie Edukačného centra pre 
diabetikov 

03/2012 11/2012 700,- EUR 0,- EUR 

TU Mgr. Marek Psota 
Analýza vývoja úmrtnosti na 
ischemickú chorobu srdca na 
Slovensku v rokoch 1993 až 2008 
pomocou modelu IMPACT 

06/2012 
 

12/2013 1. 400,- EUR 0,- EUR 

TU Mgr. Naďa  Kulková 
Fenotypová a genotypová analýza 
transferabilnej rezistencie   u Gram-
negatívnych baktérií izolovaných z 
hemokultúr na Slovensku 

11/2011 08/2013 1.800,- EUR 0,- EUR 

Spolu domáce 8.900,- EUR 0,- EUR 
Executive Agency for Health and 
Consumers Luxembourg 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
Action for health 

15/08/2012 
 

15/08/2015 28.953,- EUR 0,- EUR 

LLP – Gruntvig 
 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
Financial Literacy of  Roma 

01/11/2012 31/10/2015 31.923,- EUR 
 

0,- EUR 

FP7 European Commission Dr. Monica O ´Mullane 
Transforming organizational culture 
for gender equality in research and 
innovation-GENOVATE 

1/1/2013 31/10/2015 86.247,- EUR 0,- EUR 

Spolu zahraničné     147.123,- EUR 0,- EUR 

 

C. Pridelené/ schválené vedecké, výskumné alebo umelecké projekty a granty k 31. 12. 2012 z dotácie 
MŠVVaŠ SR, v ktorých je hlavný riešiteľ z fakulty (zachovajte poradie kódov z vysvetliviek) 

 
Kód 

Číslo úlohy Meno hlavného riešiteľa 
Názov úlohy 

Doba riešenia Získané prostriedky  
v r. 2012 v € 

od do BV KV 

       
       
 Spolu VEGA   
       
       
 Spolu KEGA   
 Spolu granty MŠ   

 
D. Finančný prínos z realizácie výsledkov riešenia 

Názov výstupu a identifikácia zmluvy 
Prínos pre fakultu 

v € 

  
  
  

 

E. Finančné zdroje 

 BV KV spolu v € % podielu na všetkých zdrojoch 
spolu zdroje fakulty 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 % 
spolu zdroje mimo fakulty 156.023,00 EUR 0,00 EUR 156.023,00 EUR 100,00 % 
spolu zdroje dotácia MŠ 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 % 
spolu na VVaUČ 156.023,00 EUR 0,00 EUR 156.023,00 EUR 100,00 % 
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Vysvetlivky: 
 
I. Mimoriadne významné výsledky dosiahnuté na fakulte 

Tu uveďte len výsledky presahujúce národnú úroveň, t.j. získanie medzinárodného grantu, 
zahraničná monografia (nie vystúpenia na zahraničných konferenciách), výstava či ocenenie 
v zahraničí a pod. 

II. Finančná správa za rok 2012 

A. Pridelené/ schválené vedecké, výskumné alebo umelecké projekty a granty k 31. 12. 2012 zo zdrojov fakulty, 
v ktorých je hlavný riešiteľ z fakulty. 
Tu uveďte všetky granty Vašej fakulty v roku 2012 financované z vlastných  zdrojov fakulty. 

B. Pridelené/ schválené vedecké, výskumné alebo umelecké projekty a granty k 31. 12. 2012 mimo fakulty, 
v ktorých je hlavný riešiteľ z fakulty (presne označte, ktoré projekty sú domáce a ktoré sú zahraničné). 
Tu uveďte všetky granty získané pracovníkmi Vašej fakulty v tomto alebo minulých rokoch, ktoré znamenali 
ekonomický prínos pre fakultu v roku 2012 (napr. vo forme grantov od súkromných grantových agentúr, nadácií, 
medzinárodné granty a pod.).  

 

C. Pridelené/ schválené vedecké, výskumné alebo umelecké projekty a granty k 31. 12. 2012 dotácie MŠ SR, 
v ktorých je hlavný riešiteľ z fakulty.  
Tu uveďte všetky granty získané z dotácie MŠ 
kódy: 
01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 
02 Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA) 
03 Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe (AV) 
04 Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl (MVTS) 
05 Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) 

D. Finančný zisk z realizácie výsledkov riešenia 
Tu uveďte výnos z realizačných výstupov predaných v rámci zmluvného výskumu, vývoja a realizácie podľa 
hospodárskej zmluvy fakturovanej v danom roku. Ide napr. o úlohy riešené v rámci VHČ, predaj realizačných 
výstupov a pod. 

E. Finančné zdroje 

Tabuľka je súhrnom tabuliek častí A, B a C. V poslednom stĺpci vyčíslite podiel prostriedkov 
mimofakultných,  fakultných a dotačných na ich súčte. 
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