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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 2011. 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 desiatimi internými doktorandmi, čo považujeme 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.

4

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 2011. The Department of
Nursing is organized and managed by PhDr. Andrea Botíková, Phd.,Ass. Prof. and at
present its activities are covered by ten 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 cooperative 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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1 Úvodné slovo vedúcej katedry
Rok 2011 bol pre členov katedry Ošetrovateľstva mimoriadne náročný
i zároveň veľmi plodný v publikačnej oblasti. S vedeckou monografiou s názvom „
Chirurgická liečba obezity“ vydanou v zahraničnom vydavateľstve prispel prof. MUDr.
Mojmír Kasalický, CSc.. Dve vysokoškolské učebnice Ošetrovateľské techniky a
Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve boli vydané v domácich vydavateľstvách
a jedna učebnica Ošetrovateľstvo v teórii a praxi v zahraničnom vydavateľstve. Na
tvorbe uvedených učebníc sa spolupodielali takmer všetci členovia a doktorandi
katedry. V oblasti projektov a grantov a jej úspešnosti bol ukončený projekt Mesta
Trnava s názvom Obezita a gestačný diabetes. V rámci európskych štrukturálnych
fondov členovia katedry participujú v projekte e – learningového vzdelávania –
Virtuálna univerzita. Do fakultného kola ŠVOČ sa študenti dennej formy študijného
odboru Ošetrovateľstva aktívne zapojili. Tendenciou členov katedry je tvorivých
študentov k tejto činnosti pozitívne nabádať a spolupodieľať sa na riešení vedeckých
aktuálnych ošetrovateľských problémov. V klinickej praxi sestry – mentorky, odborní
asistenti, docenti a profesori sa proaktívne podieľajú na praktickej výučbe našich
študentov vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Všetci našich študentov podporujú
a nabádajú

k intenzívnej

spolupráci

vo

výchovno

–

vzdelávacom

procese

v podmienkach ošetrovateľskej praxe. 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. Taktiež naším zámerom je participovať na
projektoch KEGA, EÚ a iných, ktoré sú zamerané na e-learningové vzdelávanie
a humanitárnu pomoc. Vysloviť poďakovanie všetkým členom katedry, kolegom za
ich nezištnú, náročnú, svedomitú, zodpovednú a ušľachtilú prácu po celý rok 2011.
Zároveň im želám veľa tvorivých síl, entuziazmu a pozitívnej mysle v nastávajúcom
roku 2012.
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
vedúca katedry Ošetrovateľstva
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2 Všeobecné informácie o katedre
Členovia katedry:
Interní zamestnanci:
Vedúca katedry: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Alena Uríčková, 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
Mgr. Oľga Kabátová
Mgr. Silvia Puteková
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 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
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3 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

pedagogickej

formou

uplatňujem

bioreaktorom
svoje

izolovaných

vedecké

poznatky

hepatocytov.
pri

aplikácii

V oblasti
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 (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.
V oblasti pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete
Chirurgické ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia.
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

učebnice

pre

mentorky

i študentov

ošetrovateľstva s názvom Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve a autorkou
učebnice pre študentov ošetrovateľstva s názvom Prehľad dejín ošetrovateľstva.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako prorektorka pre
študijné záležitosti na Trnavskej univerzite. Vo svojej dizertačnej práci som sa
venovala

problematike

paliatívnej

a hospicovej

starostlivosti.

Som

autorkou

vysokoškolských skrípt Prvá pomoc, spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky.
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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 manažment, výskum a etiku v ošetrovateľstve. V dizertačnej práci
som

skúmala

Habilitačnou

postoj

prácou

k vlastnému

som

riešila

zdraviu

význam

v marginalizovaných
edukácie

v procese

skupinách.
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.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.: Pri svojej pedagogickej činnosti využívam 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, že 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 považujem za samozrejmé, hovoriť o týchto
aktivitách aj študentom a zapájať ich tak každoročne 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. V roku 2011 som sa
zúčastnila stáže v rámci ERASMU v oblasti prednáškovej činnosti na 2 Lekárskej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe a ošetrovateľskej praxe v Ústrednej vojenskej
nemocnici

a nemocnici Motol v Prahe. V súčasnosti pracujem na projekte EU10

Rozvoj virtuálnej univerzity, tvorba a inovácia študijných programov s využitím
moderných foriem vzdelávania a projekte LEONARDO - CABIS – IDA. V júni 2011
náš riešiteľský tím ukončil projekt mesta Trnava Obezita – zdravotný problém v
tehotnosti. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky
v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie.

PhDr. Jana Martinková 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.
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
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 študijnom
programe. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky
v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie.

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. – v súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné
záležitosti na FZaSP TU v Trnave. Východiskom môjho pracovného zamerania je 20
- ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.
Venujem sa problematike postoja žien 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
11

neurologickom oddelení vo FN Trnava. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice
Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie. Spolu
s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľam na tvorbe výučbových materiálov a
zlepšovaní kvality výučby
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4 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.
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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 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
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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 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 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
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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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5 Vedecko-výskumná činnosť
Evidencia publikačnej činnosti
Predbežný zoznam publikačnej činnosti – Katedra Ošetrovateľstva – rok
vykazovania
2011,
ku
dňu
13-02-2012
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA1 Chirurgická léčba obezity / Mojmír Kasalický. - 1. vyd. - Prague : Ottova
tiskárna, 2011. - 118 s. - ISBN 978-80-254-9356-4. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/6136.pdf.
[...Martin Haluzík - Štěpán Svačina - Jitka Herlesová]
ABC Kapitoly vo
vydavateľstvách

vedeckých

monografiách

vydané

v zahraničných

ABC1 Vývoj profesie pôrodnej asistencie a zmeny jej postavenia v historickom
kontexte
/
Ľudmila
Matulníková.
In: Ošetřovatelství - morální umění : kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k
morálnímu profilu sestry / Anna Krátká, Jana Kutnohorská, Martina Cichá a
kolektiv. - Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. - ISBN 978-80-247-4201-4. S. 105-135.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB1 Ošetrovateľské techniky : [učebnica pre študentov študijného odboru
ošetrovateľstvo] / kolektív autorov. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - [387 s.]. - ISBN 978-808082-456-3.
[...Ľubica Ilievová - Andrea Lajdová - Ľudmila Matulníková - Alena Uríčková Jana Martinková - Jarmila Jakubeková - Karin Liptáková - Jana Luljáková Jana Sedliaková]
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v
vydavateľstvách

zahraničných

ACC1 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť systému
zdravotnej
starostlivosti
/
Botíková
A.,
Dziacka
A..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. S. 7-25.
ACC2 Multikulturálne ošetrovateľstvo v teórii a praxi / Uríčková A..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. -
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S. 55-74.
ACC3 Charakteristika
zdravia
a
postojov k
zdraviu
/
Lajdová
A..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. S. 75-93.
ACC4 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou /
Martinková
J..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. S. 119-134.
ACC5 Aktívne sociálne učenie v ošetrovateľstve / Ilievová Ľ., Loszi L..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. S. 26-54.
ACD Kapitoly vo
vydavateľstvách

vysokoškolských

učebniciach

vydané

v

domácich

ACD1 Legislatíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti / Alena Uríčková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 223-248.
ACD2 Zdravotná
dokumentácia
/
Alena
Uríčková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 162-211.
ACD3 Základy manažmentu v ošetrovateľstve / Darina Wiczmándyová.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 249-272.
ACD4 Rehabilitačné
ošetrovateľstvo
/
Jana
Martinková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 298-319.
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ACD5 Komunikácia
v
ošetrovateľstve
/
Andrea
Botíková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 103-129.
ACD6 Charakteristika etiky, klasifikácia základných pojmov vo vzťahu k medicíne a
ošetrovateľstvu
/
Andrea
Lajdová.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 74-102.
ACD7 Ošetrovateľstvo
ako
veda
/
Ľudmila
Matulníková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 19-73.
ACD8 Vznik definície ošetrovateľstva a jeho historický vývoj / Andrea Botíková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 130-161.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE1 The Effectiveness of Fathers´ Support and Assistance to Pregnant Women /
Ľudmila
Matulníková.
In: The International journal of prenatal and perinatal psychology and
medicine. - ISSN 0943-5417. - Vol. 23, no. 1 (2011), p. 113-123.
ADE2 Vědomosti studentek ošetřovatelství o prevenci rakoviny děložního čípku /
Jarmila
Jakubeková,
Ľubica
Ilievová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21, č. 5 (2011), s. 44-45.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEC1 Obezita
ako
riziko
pre
tehotnosť
/
Matulníková
L..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. S. 102-117.
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AEC2 Robotická chirurgie / Miroslav Ryska, Daniel Langer, Karla Rodáková.
In: Techniky a technologie v chirurgických oborech : vybrané kapitoly / Zdeněk
Krška a kolektiv. - Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. - ISBN 978-80-2473815-4. - S. 163-168.
AEC3 Operační léčba adenokarcinomu pankreatu a úloha sestry ve sledování kvality
života
nemocných
/
Kubátová
L.
et
al..
In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. S.
94-101.
[...K. Pechmanová - Iva Otradovcová - Miroslav Ryska]
AEC4 Mária Wardová - zakladatelka Congregatio Jesu / Andrea Botíková, Karin
Liptáková.
In: Ošetřovatelství - morální umění : kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k
morálnímu profilu sestry / Anna Krátká, Jana Kutnohorská, Martina Cichá a
kolektiv. - Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. - ISBN 978-80-247-4201-4. S. 172-176.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED1 Štandardy
v
ošetrovateľstve
/
Alena
Uríčková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 212-222.
AED2 Mentor
v
klinickej
praxi
/
Ľudmila
Matulníková.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a
študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. S. 7-18.
AED3 Prevencia pádov geriatrických pacientov v zdravotníckom zariadení /
Juhásová
I.,
Ilievová
Ľ..
In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác / editori Iveta
Matišáková et al.. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2011. - ISBN 97880-8075-487-7. - S. 57-64.
AED4 Postoj sestier k výskumu v ošetrovateľstve / Jarmila Jakubeková, Ľubica
Ilievová.
In: Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov /
Martina Bašková, Milina Bubeníková, Simona Kelčíková (eds.). - Martin :
Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7. - S. 89-96.
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AED5 Vedomosti a správanie študentov v súvislosti s fajčením a jeho vplyvu na kosti
/
Karin
Liptáková,
Andrea
Botíková.
In: Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov /
Martina Bašková, Milina Bubeníková, Simona Kelčíková (eds.). - Martin :
Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7. - S. 183-190.
AED6 Prevencia a eliminovanie ageizmu v ošetrovateľskej starostlivosti / Ingrid
Juhásová,
Ľubica
Ilievová.
In: Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov /
Martina Bašková, Milina Bubeníková, Simona Kelčíková (eds.). - Martin :
Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7. - S. 117-123.
AED7 Prevencia vzniku onkologických ochorení v detskom veku / Zuzana Karabová,
Ľubica
Ilievová.
In: Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov /
Martina Bašková, Milina Bubeníková, Simona Kelčíková (eds.). - Martin :
Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7. - S. 124-132.
AFA Publikované
konferenciách

pozvané

príspevky

na

zahraničných

vedeckých

AFA1 Implementácia aktívneho sociálneho učenia v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová,
Andrea
Botíková.
In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha 2011 : sborník
přednášek / [red. Miroslav Hmirák]. - Praha : Mgr. Miroslav Hmirák, 2011. ISBN 978-80-260-0797-5. - S. 35-36.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Altersdiskriminierung im gesundheitswesen und in der kommunikation mit dem
patienten
/
Oľga
Kabátová,
Alena
Uríčková.
In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania =
Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language
Competence as Part of Lifelong Learning : zborník príspevkov : medzinárodná
konferencia ... Trnava, 9. december 2011 / [editor: Jana Keketiová]. - Trnava :
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8082-507-2. - S. 40-46.
AFD2 Emotionalität des Sanitätspersonals bei der Betreuung von geriatrischen
Patienten
/
Ingrid
Juhásová,
Ľubica
Ilievová.
In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania =
Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language
Competence as Part of Lifelong Learning : zborník príspevkov : medzinárodná
konferencia ... Trnava, 9. december 2011 / [editor: Jana Keketiová]. - Trnava :
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. 21

ISBN 978-80-8082-507-2. - S. 37-39.
AFD3 Sociálna interakcia sestra - pacient v minoritných skupinách = Social Nurse Patient Interaction within Minority Groups / Monika Labudová, Silvia Puteková.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 147-155.
AFD4 Effektivität der Diagnostik und der Therapie eines onkologisch erkrankten
Kindes
/
Zuzana
Karabová,
Ľubica
Ilievová.
In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania =
Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language
Competence as Part of Lifelong Learning : zborník príspevkov : medzinárodná
konferencia ... Trnava, 9. december 2011 / [editor: Jana Keketiová]. - Trnava :
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8082-507-2. - S. 47-49.
AFD5 Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov / Ľubomíra Tkáčová,
Anna
Dlugošová.
In: Zborník prednášok z VIII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v
zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou konanej dňa 1617.9.2011 v Ružomberku [elektronický zdroj] / [editor: Irena Kamanová,
Margita Kosturíková]. - [Bratislava] : [Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek], 2011. - ISBN 978-80-89542-08-6. - S. 40-46.
AFD6 Anteil der Pflegewissenschaft in der Komplikationsprophylaxe beim Patienten
mit arteriellen Hypertonie / Silvia Puteková, Andrea Lajdová.
In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania =
Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language
Competence as Part of Lifelong Learning : zborník príspevkov : medzinárodná
konferencia ... Trnava, 9. december 2011 / [editor: Jana Keketiová]. - Trnava :
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8082-507-2. - S. 69-72.
AFD7 Sexuelle Probleme als Prediktoren von kardiovaskulären Erkrankungen /
Monika
Labudová,
Andrea
Botíková.
In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania =
Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language
Competence as Part of Lifelong Learning : zborník príspevkov : medzinárodná
konferencia ... Trnava, 9. december 2011 / [editor: Jana Keketiová]. - Trnava :
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8082-507-2. - S. 50-55.

AFD8 Vybrané aspekty v starostlivosti o rómsku komunitu / Silvia Puteková, Oľga
Kabátová,
Monika
Labudová.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
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konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 214-218.
AFD9 Ergonómia a jej uplatnenie v práci sestry / Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová.
In: Medziodborová spolupráca pri riešení ochorenia mozgu a chrbtice
[elektronický zdroj] : zborník z 1. celoslovenskej konferencie / Veronika
Tisoňová. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011. - ISBN 978-808084-811-8. - S. 209-215.
AFD10 Ošetrovateľská starostlivosť o detského pacienta s nádorom centrálnej
nervovej
sústavy
/
Zuzana
Karabová,
Ľubica
Ilievová.
In: Medziodborová spolupráca pri riešení ochorenia mozgu a chrbtice
[elektronický zdroj] : zborník z 1. celoslovenskej konferencie / Veronika
Tisoňová. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011. - ISBN 97880-8084-811-8. - S. 216-222.
AFD11 Špecifiká komunikácie so študentmi ošetrovateľstva v Južnom Sudáne /
Jarmila
Jakubeková,
Karin
Liptáková,
Ľubica
Ilievová.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 20-27.
AFD12 Sociálno-ekonomický aspekt migrácie sestier / Darina Wiczmándyová,
Ľubomíra
Tkáčová.
In: Vzdelávanie v nelekárskych odboroch [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie, 3. december 2010, Bratislava /
[ed. Hana Padyšáková, Adriana Repková]. - Bratislava : Slovenská
zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89352-47-0. - S.
62-70.
AFD13 Aspekt emočnej inteligencie v kontexte multikultúrneho ošetrovateľstva /
Ingrid
Juhásová,
Ľubica
Ilievová.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 129-139.
AFD14 Možnosti
zavedenia
validácie
do
praxe
/
Eva
Ferková.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 186-194.
AFD15 Multikultúrne aspekty edukácie v ošetrovateľstve / Zuzana Karabová, Ingrid
Juhásová.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
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konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 206-213.

AFD16 Multikultúra na Zemplíne / Darina Wiczmándyová, Ľubomíra Tkáčová, Anna
Murgová.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 140-146.
AFD17 Žena v islamskom svete / Uríčková Alena, Lajdová Andrea.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 11-18.
AFD18 Vybrané kultúrne tradície Dinkov späté s potenciálne vyšším rizikom šírenia
HIV / Karin Liptáková, Jarmila Jakubeková, Andrea Botíková.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 156-161.
AFD19 Špecifiká komunikácie s cudzincom / Oľga Kabátová, Andrea Botíková,
Miroslav
Ryska.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 179-185.
AFD20 Špecifiká poskytovania kúpeľnej starostlivosti klientom z moslimských krajín /
Jana
Martinková,
Mojmír
Kasalický.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 199-203.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG1 Současné možnosti bariatricko-metabolické chirurgie / Kasalický M. et al..
In: Endoskopie : abstrakta : VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické
chirurgie : V. interaktivní kongres hojení ran : 16.-19. října 2011, Brno, Česká
republika. - ISBN 978-80-87327-72-2. - ISSN 1211-1074. - Roč. 20, suppl. A
(2011),
s.
A12.
[...M. Burian - E. Vernerová - Radek Pohnán]
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AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH1 Rozvoj paliatívnej starostlivosti na Islande / Jana Sedliaková.
In: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-488-4. - S. 204.

AFH2 Mapuordit, South Sudan - great opportunities for nursing care improvement /
Jakubeková
J.,
Liptáková
K..
In: Well Being, Health and Humanity - Common Values for both, Students and
Teachers : abstracts : fourth interdisciplinary symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international
involvement / Edited by: M. Rusnák, K. Grendová, D. Salát. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-479-2. - S. 22.
AFH3 Importance of nursing in South Sudan / Liptáková K., Jakubeková J., Botíková
A..
In: Well Being, Health and Humanity - Common Values for both, Students and
Teachers : abstracts : fourth interdisciplinary symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international
involvement / Edited by: M. Rusnák, K. Grendová, D. Salát. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-479-2. - S. 34.
AFH4 Nursing students knowledge about the prevention of cervical cancer /
Jakubeková
J.,
Ilievová
Ľ..
In: Science in the service of humanity / Martin Rusnak, Dusan Salat, Kristina
Grendova. - Trnava : Faculty of Health Care and Social Care Trnava
University, 2010. - ISBN 978-80-8082-397-9. - S. 39.
AFH5 Indoor Air Quality in Rural Settlements of Kwale District in Coastal Kenya pilot
study
/
Majdan
M.,
Ilievová
L..
In: Well Being, Health and Humanity - Common Values for both, Students and
Teachers : abstracts : fourth interdisciplinary symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international
involvement / Edited by: M. Rusnák, K. Grendová, D. Salát. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-479-2. - S. 36.
AFH6 Colorectal Carcinoma Liver Secundarity in Czech Republic - recent trends /
Ryska
M..
In: Well Being, Health and Humanity - Common Values for both, Students and
Teachers : abstracts : fourth interdisciplinary symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international
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involvement / Edited by: M. Rusnák, K. Grendová, D. Salát. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-479-2. - S. 57.
AFH7 Bariatric surgery - very good posibility for obesity - induced type 2 diabetes
mellitus
treatment
/
Kasalicky
M..
In: Well Being, Health and Humanity - Common Values for both, Students and
Teachers : abstracts : fourth interdisciplinary symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international
involvement / Edited by: M. Rusnák, K. Grendová, D. Salát. - Trnava : Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN
978-80-8082-479-2. - S. 26.
AFH8 Pediatrická
sestra
pre
21.
storočie
/
Anna
Murgová.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 978-808082-449-5. - S. 39.
AFH9 Uplatnenie sestry s pokročilou praxou v systéme primárnej ošetrovateľskej
starostlivosti
/
Ľubomíra
Tkáčová.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 978-808082-449-5. - S. 45.
AFH10 Effektivität der Vorbehandlung eines onkologisch erkrankten Kindes für die
Diagnostik
und
Therapie
/
Zuzana
Karabová.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 97880-8082-449-5. - S. 25.
AFH11 Pôsobenie emocionality sestier v starostlivosti o geriatrického pacienta /
Ingrid
Juhásová.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 97880-8082-449-5. - S. 23.
AFH12 Multimédiá ako nástroj vo výučbe ošetrovateľských techník pre štúdijný odbor
ošetrovateľstvo
/
Jana
Sedliaková.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 97880-8082-449-5. - S. 43.
AFH13 Úloha ošetrovateľstva v prevencii osteoporózy / Karin Liptáková.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 97880-8082-449-5. - S. 33.
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AFH14 Sebaakceptácia kontinuálneho vzdelávania v profesii sestra / Jarmila
Jakubeková.
In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU : abstrakty / editor:
Vladimír Bošák. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 97880-8082-449-5. - S. 21.
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDE1 Ošetřovatelský proces podle modelu Johnsonové / Anna Dlugošová, Ľubomíra
Tkáčová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21, č. 10 (2011), s. 58-62.
BDE2 Arteriální
hypertenze
/
Ľubomíra
Tkáčová,
Jolana
Repková.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21, č. 12 (2011), s. 58-61.
BDE3 Vliv kolostomie na aktivity denního života stomiků / Veronika Sálusová, Karin
Liptáková.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21,č. 10 (2011), s. 36-37.
BDE4 Motivace a její aplikace na práci sester / Anna Dlugošová, Ľubomíra Tkáčová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21, č. 9 (2011), s. 22-24.
BDE5 Nadváha a obezita u dětí / Ľubomíra Tkáčová, Darina Wiczmándyová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 54-57.
BDE6 Vaskulární
demence
/
Anna
Dlugošová,
Ľubomíra
Tkáčová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 74-75.
BDE7 Znalosti studentů o prevenci osteoporózy / Karin Liptáková, Andrea Botíková.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 56-60.
BDE8 Komplexní ošetrovatelská péče o pacienta s demencí / Anna Dlugošová,
Ľubomíra
Tkáčová.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 20, č. 12 (2010), s. 50-51.
BDE9 Podiel pôrodnej asistentky pri ochrane a udržiavaní zdravia žien / Andrea
Lajdová,
Andrea
Botíková.
In: Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN
1210-0404. - Roč. 20, č. 3 (2010), s.

27

Ohlasy:
[3] JAKUBEKOVÁ, J. - ILIEVOVÁ, Ľ. Vedomosti študentiek študijného odboru
ošetrovateľstvo o zásadách prevencie rakoviny krčka maternice. 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. 9698.
[3] JAKUBEKOVÁ, J. - ILIEVOVÁ, Ľ. Vědomosti studentek ošetřovatelství o
prevenci rakoviny děložního čípku. In Sestra : odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky, roč. 21, č. 5, 2011, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
BDE10 Rola pôrodnej asistentky v podpore a pomoci využívania polôh u rodičky /
Ľudmila
Matulníková.
In: Florence : časopis moderního ošetřovatelství. - ISSN 1801-464X. - Roč. 7,
č. 2 (2011), s. 35-38.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Úloha sestry v primárnej starostlivosti v manažmente prevencie
kardiovaskulárnych ochorení / K. Majerčíková, D. Wiczmándyová.
In: Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139. - Roč. 12, č. 1
(2010), s. 40-42.
BDF2 Vaskulárna
demencia
/
Anna
Dlugošová,
Ľubomíra
Tkáčová.
In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Roč. XVI/LX, č. 35
(2011), s. 18.
BEC
Odborné
práce
v zahraničných
(konferenčných aj nekonferenčných)

recenzovaných

zborníkoch

BEC1 Historicky meniaci sa pohľad na starnutie a starobu / Ingrid Juhásová, Ľubica
Ilievová.
In: Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence :
sborník z 1. mezinárodního kongresu, Zlín 18.-19.5.2011 / editor: Jana
Kutnohorská. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. - ISBN 978-807454-121-6. - S. 109-118.
BEC2 Aspekty morgani adams stokesovho syndrómu v praxi / Andrea Bratová,
Ľubica
Ilievová,
Ľuboš
Pecho.
In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha 2011 : sborník
přednášek / [red. Miroslav Hmirák]. - Praha : Mgr. Miroslav Hmirák, 2011. ISBN 978-80-260-0797-5. - S. 9-11.
BEC3 Založenie Trnavskej nemocnice, vývoj chirurgie v Trnavskej nemocnici /
Ľubica
Ilievová,
Jarmila
Jakubeková.
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In: Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence :
sborník z 1. mezinárodního kongresu, Zlín 18.-19.5.2011 / editor: Jana
Kutnohorská. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. - ISBN 978-807454-121-6. - S. 24-32.
BEC4 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nádorom hlavy a krku / Edita
Zezulková,
Andrea
Botíková,
Karin
Liptáková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný
sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní
nemocnice v Motole, 15.09.-16.09.2011 / Daniel Jirkovský, Šárka Tomová
(Ed.). - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2011. - ISBN 978-80-87347-058. - S. 201-203.
BEC5 Vybrané nefarmakologické prístupy využívané v ošetrovateľskej starostlivosti o
pacienta s Alzheimerovou chorobou / Jana Martinková, Andrea Botíková.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný
sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní
nemocnice v Motole, 15.09.-16.09.2011 / Daniel Jirkovský, Šárka Tomová
(Ed.). - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2011. - ISBN 978-80-87347-058. - S. 44-48.
BEC6 Edukácia v prevencii rakoviny prsníka / Zuzana Garneková, Andrea Lajdová.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný
sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní
nemocnice v Motole, 15.09.-16.09.2011 / Daniel Jirkovský, Šárka Tomová
(Ed.). - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2011. - ISBN 978-80-87347-058. - S. 12-14.
BEC7 Multidisciplinárna spolupráca detskej domácej hospicovej starostlivosti na
Slovensku
/
Zuzana
Karabová,
Ľubica
Ilievová.
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný
sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní
nemocnice v Motole, 15.09.-16.09.2011 / Daniel Jirkovský, Šárka Tomová
(Ed.). - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2011. - ISBN 978-80-87347-058. - S. 71-74.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED1 Transkulturálny aspekt dobrovoľníctva v zdravotníctve
/ Darina
Wiczmándyová,
Anna
Murgová.
In: Dobrovoľníctvo a jeho vplyv na edukáciu detí a mládeže : zborník
prednášok zo študentskej konferencie [27. apríla 2011, Gréckokatolícka
teologická fakulta PU, Prešov] / Editori Dominika Komišaková, Emília Hlagová,
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Veronika Tancárová. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka
geologická fakulta, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, 2011. ISBN 978-80-555-0375-2. - S. 96-110.
BED2 Vplyv miešnej lézie na uspokojovanie sociálnych potrieb človeka / Jana
Martinková,
Andrea
Botíková.
In: Zborník príspevkov z II. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v
neurológii : Zvolen, 24.-25. jún 2011 / [Editori: Elena Červeňaková, Jozefína
Bančejová, Marta Hríbiková]. - Bratislava : Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2011. - ISBN 978-80-89542-04-8. - S. 120-124.
BED3 Špecifiká starostlivosti o detského pacienta na chirurgickom oddelení /
Murgová
Anna.
In: V. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
s medzinárodnou účasťou 16. - 17. jún 2011 Michalovce / [Editor: Helena
Mikuľáková]. - Michalovce : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2011. - ISBN 978-80-89542-02. - 1 CD ROM, [nestr.].
BED4 Kvalitatívny výskum v psychiatrickom ošetrovateľstve / Darina Wiczmándyová,
Anna
Petrušová.
In: Michalovské dni psychiatrického ošetrovateľstva : zborník prednesených
príspevkov, Zemplínske múzeum, Michalovce, 12. október 2011 / [editori: Eva
Bumberová, Jozef Janoško]. - Bratislava : Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2011. - ISBN 978-80-89542-12-3. - S. 26-32.
BED5 Ošetrovateľská dokumentácia / Helena Mikuľaková, Darina Wiczmándyová.
In: V. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
s medzinárodnou účasťou 16. - 17. jún 2011 Michalovce / [Editor: Helena
Mikuľáková]. - Michalovce : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2011. - ISBN 978-80-89542-02. - 1 CD ROM, [nestr.].
BED6 Prístup pedagógov k žiakom s epilepsiou / Andrea Lajdová, Andrea Botíková.
In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác / editori Iveta
Matišáková et al.. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2011. - ISBN 97880-8075-487-7. - S. 92- 99.
BED7 Decénium vysokoškolského vzdelávania ošetrovateľstva v Michalovciach /
Darina
Wiczmándyová.
In: V. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
s medzinárodnou účasťou 16. - 17. jún 2011 Michalovce / [Editor: Helena
Mikuľáková]. - Michalovce : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2011. - ISBN 978-80-89542-02. - 4 s.
BED8 Profesijné
ambície
sestier
v
povolaní
/
Tkáčová
Ľubomíra.
In: V. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
s medzinárodnou účasťou 16. - 17. jún 2011 Michalovce / [Editor: Helena
Mikuľáková]. - Michalovce : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2011. - ISBN 978-80-89542-02. - 3 s.
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BED9 Telemedicína v ošetrovateľskej praxi / Eva Jenčíková, Elena Kukurová,
Andrea
Botíková.
In: V. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
s medzinárodnou účasťou 16. - 17. jún 2011 Michalovce / [Editor: Helena
Mikuľáková]. - Michalovce : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2011. - ISBN 978-80-89542-02. - [S. 1-6].
BED10 Postoj sestier k využitiu zdravotnej dokumentácie v zariadení pre seniorov /
Ľubomíra
Tkáčová,
Dana
Vetráková.
In: Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii : zborník z XII. celoslovenskej
konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, 23.-24. september 2010,
Zemlínska Šírava / [editori: Adriana Brhlíková, Eva Bumberová, Jozef
Janoško]. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2010. - ISBN 978-80-970482-2-8. - S. 125-129.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných
aj nekonferenčných)
BEF1 Psychosociálne
aspekty
rakoviny
prsníka
/
Alena
Uríčková.
In: 3. celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v
mamológii pri SEKCAME [elektronický zdroj] : 15. apríla 2011, Bratislava. Bratislava : Thuasne SK, s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-89305-21-6. - 2 s.
BEF2 Lokálna recidíva NHL lymfómu ľavého prsníka / Zuzana Karabová.
In: 3. celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v
mamológii pri SEKCAME [elektronický zdroj] : 15. apríla 2011, Bratislava. Bratislava : Thuasne SK, s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-89305-21-6. - 1 s.
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
BFB1 Toxicita pri rádio-chemoterapii u pacientov s dg. karcinóm prsníka / Eva
Baďuríková,
Alena
Uríčková.
In: Onkológia. - ISSN 1337-4435. - Suplement, č. 2 (2011), s. 36-37.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI1 Postoj žien k zdraviu z pohľadu gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva /
Andrea Lajdová ; vedúci záverečnej práce: Andrea Botíková. - [1. vyd.]. Trnava, 2010. - 1 CD ROM, 142 s. + 1 CD ROM : 5 príl. - Bibliografia. Dizertačná práca PhD.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI1 Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková ; [recenz. Melanie Beťková,
Jana Boroňová]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
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Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - 224 s. - ISBN 978-80-8082-488-4. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6868.pdf.
FAI2 Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a
kolektiv. - 1. vyd. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - 136 s. - ISBN 97880-260-1322-8.
FAI3 Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve : učebnica pre mentorky a študentov
ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - 2. dopl. a preprac. vyd. - Trnava :
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v
Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - 322 s. ISBN 978-80-8082-501-0.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií
GII1 Prvá pomoc a epilepsia / Andrea Lajdová, Zuzana Karabová ; [recenz. Andrea
Botíková, Alena Pobiecka]. - [1. vyd.]. - [Trnava] : [TU v Trnave, FZaSP], 2011.
- 31 s. - ISBN 978-80-8082-436-5.

Štatistika publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v zahraničných vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v
zahraničných vydavateľstvách
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v
domácich vydavateľstvách
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch

1
1
1
5
8
2
4
7
1
20
1
14
10
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BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí
(konferencie...)
DAI Dizertačné a habilitačné práce
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do
žiadnej z predchádzajúcich kategórií

2
7
10
2
1
1
3
1

Spolu: 102

Štatistika ohlasov:
3
Spolu: 2

2
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Evidencia publikačnej činnosti
Zoznam publikačnej činnosti – Katedra ošetrovateľstva - rok 2011 / CREPČ
Štatistika publikácií:
ADE
Vedecké práce
v zahraničných
nekarentovaných
časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
AFC Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFK Postery zo zahraničných konferencií
AFL Postery z domácich konferencií
BDE
Odborné práce
v nekarentovaných
zahraničných
časopisoch
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
BFB
Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich
podujatí
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Spolu:
Štatistika ohlasov:
Spolu:
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6 Atribút výstupov a ocenení
Meno a priezvisko:
Katedra:

prof. MUDr. Miroslav Ryska Csc.
Ošetrovateľstva

V kategórii A:
d) členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej
inštitúcie
Česká chirurgická společnost ČLS JEP - předseda od roku 2004
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP - člen výboru od roku 1999
Česká společnost HPB chirurgie - do roku 2004 předseda
Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví České republiky - předseda od roku 2010
Mezinárodní
International hepato-pancreato-biliary association (IHPBA) - national delegate
International association of surgeons and gastroenterologists (IASG) - delegate for
Eastern Europe
European society of transplantation - member of ELTA board
e) členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu
European Surgery
HPB
f) citácie v karentovaných časopisoch
Citácie:
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.079951503486&partnerID=40&md5=d3ce9d6a963fbab733d76bdea2419288
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.079951473347&partnerID=40&md5=ee9c67fd7dbde870af7681ee16d0c33d
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.079951475983&partnerID=40&md5=ec204144e0ae4a15cd987e69e0a567ab
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.083455210709&partnerID=40&md5=1eb9586e02c77462b08b3aee43b6ee17
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.084255176541&partnerID=40&md5=b91d21d4aa08fe4af1e843a3af9d8c2f
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.084255197350&partnerID=40&md5=2890b5959d05598775263578e5717339
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.079961050784&partnerID=40&md5=259feba72e6f579b2962acb47cbeced8
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.079951474563&partnerID=40&md5=9237e35fd48fff5af152540027cecdb1
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
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Ryska M: Současný přínos downsizingu u primárně neresekabilních jaterních
metastáz kolorektálního karcinomu. Prague Onco Journal, 2011; 2: 106 – 107.
Ryska M, Pohnán R, Bieberová L: Hodnocení kvality života u nemocných
s karcinomem pankreatu. 5. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 8.9.2011, Plzeň. Sborník abstraktů přednášek. s. 26.
Podpořeno grantem IGA – NR 9998 - 4
Ryska M, Pantoflíček J, Suchý M, Dušek L: Současný stav léčby pacientů s jaterními
metastázami KRK v České republice. 5. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a
pankreatu. 8.-9.2011, Plzeň. Sborník abstraktů přednášek. s. 36.
Ryska M: Terapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu - úspěchy a
současné problémy v České Republice. Krčský chirurgický den. Kolorektální
karcinom – úspěchy a problémy. 22.9. 2011. Abstrakta.
M. Ryska, J. Pantoflíček, R. Pohnán, L. Bieberová: Surgical radicality and quality of
life in the treatment of pancreatic cancer. XII. Int. Euroasian kongres of surgery and
gastroenterology, Baku, 13 – 16.10. 2011. Abstrakt book, p.176 – 177.
Podpořeno grantem IGA – NR 9998 - 4
M. Ryska, J. Pantoflíček, D. Langer, M. Suchý, J. Pudil: Current therapy of liver
secundarities of colorectal carcinoma in Czech Republic. XII. Int. Euroasian kongres
of surgery and gastroenterology, Baku, 13 – 16.10. 2011. Abstrakt book, p. 232.
Ryska M, Pohnán R, Bieberová L: Survival after therapy for head pancreatic
carcinoma and quality of life. Krakow, 2011-11-18
Podpořeno grantem IGA – NR 9998 – 4
Miroslav Ryska, Daniel Langer, Lubos Petruzelka, Miroslav Zavoral, Milos Suchy,
Ladislav Dusek: Current results of multidisciplinary therapy for colorectal liver
metastases in Czech Republic. XXIst Congress of IASGO, Tokyo 9 – 12 November,
2011, abstrakt book, p. 122.
Ryska M, Pohnan R, Bieberova L: Survival after therapy for the head pancreatic
carcinoma and quality of life. 4th CECS 2001, Budapest, Abstract book, p. 42.
Supported by grant IGA – NR 9998 – 4
Ryska M, Pantoflíček J, Suchý M, Dušek L: Současný stav léčby pacientů s jaterními
metastázami KRK v České republice. 5. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a
pankreatu. 8.-9.2011, Plzeň. Sborník abstraktů přednášek. s. 36
Langer D, Ryska M, Bělina F, Pudil J: Chirurgická léčba HCC – resekce jater. 5.
Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 8.-9.2011, Plzeň. Sborník
abstraktů přednášek. s. 75
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b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
5.Kongres chirurgie jater,žlučových cest a pankreatu, 8-9.6. 2011 Plzeň
XVIII. Pražské chirurgické dny, 26.- 27.5. 2011,Praha
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu
5.Kongres chirurgie jater,žlučových cest a pankreatu, 8-9.6. 2011 Plzeň
XVIII. Pražské chirurgické dny, 26.- 27.5. 2011,Praha
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
Vedecká rada Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
e) členstvo v redakčnej rade zahraničného odborného časopisu
Redakčné rady:
Rozhledy v chirurgii – zástupce vedoucího redaktora
Klinická onkologie
Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
European Surgery, Annals of transplantation
Bulletin HPG
Folia gastroenterologica and hepatologica
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
1.
RYSKA, Ondřej - MARTÍNEK, Jan - DOLEŽEL, Radek, et al. Natural Orifice
Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) - současný stav, vlastní
zkušenosti. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65, č. 5, s.
264-271.
2.
MARTÍNEK, Jan. Bude naše cesta bez vizí?. Gastroenterologie a
hepatologie, 2011, roč. 65, č. 5, s. 246-248.
3.
URBAN, Ondřej. Digestivní endoskopie odborně, prakticky a ekonomicky.
Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65, č. 4, s. 179-180.
4.
OLIVERIUS, Martin. NOTES - proč ano, proč ne?. Endoskopie, 2011, roč.
20, č. 1, s. 11-13.
5.
HUCL, Tomáš - ŠPIČÁK, Julius. Notes: minulost, současnost, budoucnost.
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Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 1, s. 33-36.
6.
TRUNEČKA, Pavel - ADAMEC, Miloš - ŠPIČÁK, Julius, et al. Výsledky
dlouhodobého sledování prvních 500 pacientů po transplantaci jater
provedených v Institute klinické a experimentální medicíny. Časopis
lékařů českých, 2011, roč. 150, č. 1, s. 60-67.
7.
HYÁNKOVÁ, O. - ROČEŇ, Milan - KIESLICHOVÁ, Eva, et al. Specifika
perioperační péče o pediatrické pacienty podstupující transplantaci
jater. Časopis lékařů českých, 2011, roč. 150, č. 1, s. 31-33.
8.
KIESLICHOVÁ, Eva - ROČEŇ, Milan - FRAŇKOVÁ, Soňa - TRUNEČKA, Pavel.
Akutní selhání jater: současná doporučení. Časopis lékařů českých,
2011, roč. 150, č. 1, s. 24-30.
Meno a priezvisko:
Katedra:

prof. MUDr. Mojmír Kasalický CSc.
Ošetrovateľstvo

V kategórii C
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie:
Biele srdce vo farebnom svete.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 15.11.
2011.
Meno a priezvisko:
Katedra:

doc. PhDr. Ľubica Ilievová PhD.
Ošetrovateľstva

V kategórii A:
d) členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej
inštitúcie
Členstvá:
Vedecká rada Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
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V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
Historicky meniaci sa pohľad na starnutie a starobu.
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová.
In: Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence. Zlín :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-121-6. s.109-118.
Implementácia aktívneho sociálneho učenia v ošetrovateľstva.
Ľubica Ilievová, Andrea Botíková.
In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha 2011. Praha :
Mgr.
Miroslav Hmirák, 2011. ISBN 978-80-260-0797-5. s. 35-36.
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
Dvoudenní kongres sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí. Praha.
Česká
republika. 21.10.- 22.10.2011
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu
Konferencie:
Dvoudenní kongres sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí. Praha
Česká
republika. 21.10.- 22.10.2011
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
VR FZaSP TU
VR TU
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
Humanistická psychológia v práci sestry. Lívia Bekő, Ľudovít Dobšovič, Ľubica
Ilievová.
In: Sestra a lekár v praxi. tematický zošit 108 : Ošetrovateľstvo v anestéziológii a
intenzívnej medicíne. ISSN 1335-9444. č. 3-4, 2009, s. 46-47.
Ohlasy:
2011 BRATOVÁ, A. Aspekty anestetickej ošetrovateľskej starostlivosti. In
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STANČIAK, J. - CETLOVÁ, L. (eds.) Jihlavské zdravotnické dny 2011 : [sborník z
mezinárodní konference . 21.4.2011, Vysoká škola polytechnická Jihlava]. I. ročník.
1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. - ISBN 978-80-87035-375, s. 51-55.
2011 BRATOVÁ, A. - FRČOVÁ, B. Vzdelávanie v katastrofickom ošetrovateľstve. In
JIRKOVSKÝ, D. - TOMOVÁ, Š. (eds.) Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII.
[elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s
mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 15.09.-16.09.2011. ISBN 978-8087347-05-8, s. 121-125.
Ľuboš Pecho, Andrea Bratová, Ján Penzeš
Aspekty intoxikácie u detského pacienta v prednemocničnej starostlivosti.
KONFERENCE OSTRAVA V URGENTNÍ PÉČI 2011, Sborník přednášek Ostrava 1.
4. 2011, ISBN: 978-80-7368-805-9, s. 28-29.

Bratová Andrea
Aspekty anestetickej starostlivosti
Konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. Sborník přednášek Jihlava 21. 4. 2011,
ISBN:978-80-87035-37-5, str. 51-54.
Kubaská, Mária
Onemocnění TMK. Sestra, vyd: Mladá fronta, Praha, č. 9, 2011, s. 50 - 51. ISSN
1210-0404.

V kategórii C
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie:
Biele srdce vo farebnom svete.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 15.11. 2011
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou;
Konferencie:
Biele srdce vo farebnom svete.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 15.11. 2011.
d) členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu;
Časopisy:
Socioterapia
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e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
Humanistická psychológia v práci sestry. Lívia Bekő, Ľudovít Dobšovič, Ľubica
Ilievová.
In: Sestra a lekár v praxi. tematický zošit 108 : Ošetrovateľstvo v anestéziológii a
intenzívnej medicíne. ISSN 1335-9444. č. 3-4 (2009), s. 46-47.
Ohlasy: 2011 BRATOVÁ, A. Nové trendy pri prevencii a psychickej podpore zdravia v
zdravotníckej profesii. In BAŠKOVÁ, M. - BUBENÍKOVÁ, M. - KELČÍKOVÁ, S. (eds.)
Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov. 1. vyd. Martin:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2011. ISBN 978-80-88866-94-7, s. 29-37.
Bratová Andrea
Príčiny, priebeh a dôsledky nedostatočnej socio-kultúrnej ochrany človeka optikou
medicínskeho diskurzu III.
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Megatrendy tretieho milénia, Nitra
2011, Filozofická fakulta, Katedra politológie a európskych štúdií, ISBN:978-80-8094833-7, str. 9-13.

Meno a priezvisko: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Katedra: ošetrovateľstva
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
Implementácia aktívneho sociálneho učenia v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová,
Andrea Botíková.
In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha, ČR, 2011. - Praha :
Mgr. Miroslav Hmirák, 2011. - ISBN 978-80-260-0797-5. - S. 35-36.
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha, ČR, 2011.
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
VR FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave – člen
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f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
1
Realizácia
práv
pacienta
/
Andrea
Botíková.
In: Sestra a lekár v praxi. tematický zošit 108 : Ošetrovateľstvo v anestéziológii a
intenzívnej medicíne. - ISSN 1335-9444. - č. 3-4 (2009), s. 18-19.
Ohlasy:
2011 [3] BRATOVÁ, A. - FRČOVÁ, B. Vzdelávanie v katastrofickom ošetrovateľstve.
In JIRKOVSKÝ, D. - TOMOVÁ, Š. (eds.) Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII.
[elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s
mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 15.09.-16.09.2011. - ISBN 978-8087347-05-8, s. 121-125.
2 Podiel pôrodnej asistentky pri ochrane a udržiavaní zdravia žien / Andrea
Lajdová,
Andrea
Botíková.
In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 3 (2010), s.
2011 [3] JAKUBEKOVÁ, J. - ILIEVOVÁ, Ľ. Vědomosti studentek ošetřovatelství o
prevenci rakoviny děložního čípku. In Sestra : odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky, roč. 21, č. 5, 2011, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
3 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 ošetřovatelská péče o pacienta s demencí. In:
Sestra. Odborný časopis pro nelekářske zdravotnícke pracovníky. Mladá fronta a.s.,
12/2010, ročník 20, ISSN: 1210-0404.
V kategórii C
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie:
Biele srdce vo farebnom svete. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave, 2011
Well Being, Health and Humanity - Common Values for both, Students and
Teachers. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v
Trnave, 2011
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou;
Konferencie:
Biele srdce vo farebnom svete. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave, 2011
Botíková, Andrea – záštita FZaSP TU v Trnave, Úvodné slovo, In. 3.
Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii pri
Sekcame. Bratislava. 2011
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
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1
Realizácia
práv
pacienta
/
Andrea
Botíková.
In: Sestra a lekár v praxi. tematický zošit 108 : Ošetrovateľstvo v anestéziológii a
intenzívnej medicíne. - ISSN 1335-9444. - č. 3-4 (2009), s. 18-19.
Ohlasy:
2011 [4] BRATOVÁ, A. Nové trendy pri prevencii a psychickej podpore zdravia v
zdravotníckej profesii. In BAŠKOVÁ, M. - BUBENÍKOVÁ, M. - KELČÍKOVÁ, S. (eds.)
Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov. - 1. vyd. Martin: Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7, s. 29-37.
2 Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Andrea Botíková a kolektív. - 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko
Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied,
2009. - 178 s. - ISBN 978-80-8082-253-8.
2011 [4] JUHÁSOVÁ, I. - ILIEVOVÁ, Ľ. Prevencia a eliminovanie ageizmu v
ošetrovateľskej starostlivosti. In BAŠKOVÁ, M. - BUBENÍKOVÁ, M. - KELČÍKOVÁ, S.
(eds.) Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov. - 1. vyd. Martin: Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7, s. 117-123.. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/3586.pdf
Meno a priezvisko: PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
Katedra: ošetrovateľstva
V kategórii B
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu
Konferencie: Biele srde vo farebnom svete
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady: člen VR FZaSP 9.12.2011
V kategórii C
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie: Biele srdce vo farebnom svete
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou;
Konferencie: Biele srdce vo farebnom svete
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
1.
Citovaný dokument:
ADE: Lajdová,A. – Uríčková,A.:Význam informací v procesu adaptace pacienta na
život s kolostomií. In: Sestra. – ISSN 1210-0404. Roč. 20, č.9 (2010), s. 56-58
Rok ohlasu: 2011,
Citujúci dokument:
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Sálusová,V. – Liptáková, K.: Vliv kolostomie na aktivity denního života stomiků. In:
Sestra. – ISSN 1210-0404. Roč. 21, č. 10, (2011), s. 36 - 37.
2.
Citovaný dokument:
BED : Martinková, J. - Lajdová, A.: Ageizmus - etický problém v starostlivosti
o seniorov. In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej
asistencie, Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2011, s. 160-163, ISBN 978-80-8084-548-3.
Rok ohlasu: 2011,
Citujúci dokument:
Juhásová,I. – Ilievová,Ľ.: Prevencia a eliminovanie ageizmu v ošetrovateľskej
starostlivosti. In: Výskum v nelekárskych študijných programoch. Martin: UK
v Bratislave, JLF v Martine, 2011, s. 117-123, ISBN 978-80-88866-94-7.

Meno a priezvisko: PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Katedra: Ošetrovateľstva
V kategórii A:
a) vyžiadané prednášky na niektorej
konferencií s náročným recenzovaním

z významných

medzinárodných

b) členstvo v organizačnom výbore významnej medzinárodnej konferencie
s náročným recenzovaním
Zoznam konferencií:
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu pod záštitou vedeckej
alebo odbornej organizácie nadnárodného významu
Konferencie:
d) členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej
inštitúcie
Členstvá:
e) členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu
Členstvá:
f) citácie v karentovaných časopisoch
Citácie:
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
44

Predsedníctvo SEKCAMA: 3. celoslovenská konferencia zdravotníkov pracujúcich
v mamológii. Konaná dňa: 15. 4. 2011, Holiday Inn, Bratislava, 2011.
Predsedníctvo: Bratislavské onkologické dni XLVIII. ročník, konaná dňa: 6. októbra
2011, Holiday Inn, Bratislava, 2011.

Predsedníctvo: "Biele srdce vo farebnom svete", vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou, konaná dňa: 15. novembra 2011, TU, FZaSP, Trnava.
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
e) členstvo v redakčnej rade zahraničného odborného časopisu
Redakčné rady:
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
Autor dokumentu: Salúsová, V., Liptáková, J.
Názov dokumentu: „Vpliv kolostómie na aktivity denního života stomiků“
Zdrojový

dokument:

Sestra,

odborný

časopis

pro

nelékařské

zdravotnícke

pracovníky. Praha: Mladá fronta a.s., ročník 21, rok vydania 2011, str. 36- 37, ISNN
1210-0404.
Citovaný dokument:
Autor dokumentu: Lajdová, A., Uríčková , A.
Názov dokumentu: Význam informací v procesu adaptace pacienta na život s
kolostomií
Zdrojový

dokument:

Sestra,

odborný

časopis

pro

nelékařské

zdravotnícke

pracovníky. Praha: Mladá fronta a.s., ročník 20, č. 9, rok vydania 2010, str. 56-58,
ISNN 1210-0404.

V kategórii C
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
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Konferencie:
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou;
Konferencia:

"Biele

srdce

vo

farebnom

svete",

vedecká

konferencia

s

medzinárodnou účasťou, konaná dňa: 15. novembra 2011, TU, FZaSP, Trnava,
organizačný výbor.
d) členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu;
Časopisy:
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
1. Autor dokumentu: Labudová, M., Puteková, S.
Názov dokumentu: „Sociálna interakcia sestra - pacient v minoritných skupinách“
Zdrojový dokument: In: Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie "Biele
srdce vo farebnom svete" - CD ROM. Vydavateľ: Trnava: Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce. Recenzenti: Melánie Beťková, Jana Boroňová. s. 147-155. ISBN
978-80-8082-488-4.
Citovaný dokument:
Autor dokumentu: Uríčková , Alena
Názov dokumentu: Josepha Campinha - Bacote - Model rozvoje kultúrní
způsobilosti
Zdrojový

dokument:

Sestra,

odborný

časopis

pro

nelékařské

zdravotnícke

pracovníky. Praha: Mladá fronta a.s., ročník 20, č. 4, rok vydania 2010, str. 18-19,
ISNN 1210-0404.

2. Autor dokumentu: Kabátová, O., Botíková, A, Ryska, M.
Názov dokumentu: „Špecifiká komunikácie s cudzincom“
Zdrojový dokument: In: Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie "Biele
srdce vo farebnom svete" - CD ROM. Vydavateľ: Trnava: Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce. Recenzenti: Melánie Beťková, Jana Boroňová. s. 179-1185. ISBN
978-80-8082-488-4.
Citovaný dokument:
Autor dokumentu: Uríčková , Alena
Názov dokumentu: Poznať silu komunikácie
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Zdrojový dokument: CD ROM. IN: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru
ARIM: Sborník přednášek. Recenze: Alena Uríčková, Jana Hocková, Dana Křivská,
Miroslav Hmirák. Praha, 2010: Mgr. Miroslav Hmirák. 128 s. ISBN 978-80-254-86320. s. 19-22.

Meno a priezvisko: Jana Martinková, PhDr
Katedra: Oše

V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
Predsedníctvo: "Biele srdce vo farebnom svete", vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou, konaná dňa: 15. novembra 2011, TU, FZaSP, Trnava.
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu
Konferencie:
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
e) členstvo v redakčnej rade zahraničného odborného časopisu
Redakčné rady:
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
Možnosti
bazálnej
stimulácie
/
Jana
Martinková.
In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN 1335-9444. - Roč. 9, č. 11-12 (2010), s. 42-43.
Ohlasy:
2011 [3] BRAMUŠKOVÁ, J. - BALOGOVÁ, E. - BOROŇOVÁ, J. Špecifiká
komunikácie u pacientov na OAIM. In JIRKOVSKÝ, D. - TOMOVÁ, Š. (eds.) Cesta k
modernímu ošetřovatelství XIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků
z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 15.09.16.09.2011. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2011. - ISBN 978-8087347-05-8, s. 27-31.
Ageizmus - etický problém v starostlivosti o seniorov / Martinková Jana, Lajdová
Andrea.
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-548-3. - S. 160-163.
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Ohlasy:
2011 [3] JUHÁSOVÁ, I. - ILIEVOVÁ, Ľ. Historicky meniaci sa pohľad na starnutie a
starobu. In KUTNOHORSKÁ, J. (eds.) Historie ošetřovatelství v kontextu historie
medicíny a porodní asistence : sborník z 1. mezinárodního kongresu, Zlín 18.19.5.2011. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. - ISBN 978-80-7454-121-6,
s. 109-118.´
V kategórii C
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie:
Biele srdce vo farebnom svete – Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave.
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou;
Konferencie:
d) členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu;
Časopisy:
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
Ageizmus - etický problém v starostlivosti o seniorov / Martinková Jana, Lajdová
Andrea.
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN
978-80-8084-548-3.
S.
160-163.
Ohlasy:
2011 [4] JUHÁSOVÁ, I. - ILIEVOVÁ, Ľ. Prevencia a eliminovanie ageizmu v
ošetrovateľskej starostlivosti. In BAŠKOVÁ, M. - BUBENÍKOVÁ, M. - KELČÍKOVÁ, S.
(eds.) Výskum v nelekárskych študijných programoch : zborník príspevkov. - 1. vyd. Martin: Univerzita Komenského v Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
2011. - ISBN 978-80-88866-94-7, s. 117-123.
Možnosti bazálnej stimulácie / Jana Martinková. In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN
1335-9444. - Roč. 9, č. 11-12 (2010), s. 42-43
Ohlasy:
2011 [4] BRAMUŠKOVÁ, J. - BALOGOVÁ, E. Bazálna stimulácia a jej význam v
ošetrovateľstve. In ČERVEŇAKOVÁ, E. - BANČEJOVÁ, J. - HRÍBIKOVÁ, M. (eds.)
Zborník príspevkov z II. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neurológii :
Zvolen, 24.-25. jún 2011. - [1. vyd.]. - Bratislava: Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2011. - ISBN 978-80-89542-04-8, s. 131-134.
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Meno a priezvisko: PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
Katedra:
V kategórii A:
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných
konferencií s náročným recenzovaním
Zoznam vyžiadaných prednášok:
Matulníková, Ľ. Vplyv historických faktorov na sociálne postavenie pôrodnej
asistentky. Histórie ošetřovatelství v kontextu histórie medicíny a porodní
asistence. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, FHS, Institút zdravotníckych
studií, KU Ružomberok. 18.-19. května 2011
b) členstvo v organizačnom výbore významnej medzinárodnej konferencie
s náročným recenzovaním
Zoznam konferencií:
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu pod záštitou vedeckej
alebo odbornej organizácie nadnárodného významu
Konferencie:
d) členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej
inštitúcie
Členstvá:
e) členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu
Členstvá:
f) citácie v karentovaných časopisoch
Citácie:
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
Moravčíková, E., Matulníková, Ľ., : Význam pozície rodičky v procese pôrodu. 3.
Jihlavská konference porodních asistentek.24. listopad Jihlava. Vysoká škola
polytechnická.
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu
Konferencie: "Biele srdce vo farebnom svete", vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou, konaná dňa: 15. novembra 2011, TU, FZaSP, Trnava.
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d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
e) členstvo v redakčnej rade zahraničného odborného časopisu
Redakčné rady:
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
Autor: Galková, M., Koňošová, H., „Die Ökologie der menschlichen Entwicklung“
in der Neonatologie.s.11. In: VLASTIMIL KOZON, NORBERT FORTNER (HRSG.):
KOMPETENZ IN DER PFLEGE. ÖGVP VERLAG, WIEN, 2012
Citov. dokument:
Matulníková L. (2009): Aplikácia ekologickej teórie v Mercerovej modely
dosahovania materskej roly. In: Boledovičová M. (Hrsg.): Ošetrovateľstvo 21.
storočia v procese zmien. Universität von Konstantin Filosof, Nitra, 548-554.
Matulníková L. (2011): Význam bondingu v postnatálnom období. Vortag im
Rahmen des Symposiums Prenatálne dieťa, 12.-13.5.2011, Bratislava.
Autor . Simočková, V. Pomocníčky bohyne Artemis v dejinách času. FLORENCE č.
10/2011
Časopis moderního ošetřovatelství, číslo 10/2011, ročník VII,
vychází 3. 10. 2011
Citov. dokument:
Matulníková Ľ. Sociálna rola pôrodnej asistentky v historickom kontexte. In
Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania.
Ed. M. Beťková, I. Matišáková. Trnava: FZaSP v Trnave, 2010, 221 s. ISBN 97880-8082-393-1, s. 34–43.
Autor Simočková, V. Pomocníčky bohyne Artemis v dejinách času. In. Krátka, A.
Kutnohorská J., Cichá, M. Ošetřovatelství - morální umění. Vyd. Grada. 2011. ISBN
978-80-247-4201-4

Citov. dokument:
Matulníková, Ľ. 2010. Sociálna rola pôrodnej asistentky v historickom kontexte.
In Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského
vzdelávania. Ed. M. Beťková, I. Matišáková. Trnava : FZaSP v Trnave, 2010. 221
s. ISBN 978-80-8082-393-1, s. 34-43.
Autor. Koňošová, H., Šagátová, A., Kuníková, A. The adaptation Model of Nursing.
Zdravotníctví a sociální práce. Maurea. S.r.o. ul. E. Beneše 56 301 00 Plžeň, ČR.
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Matulníková, Ľudmila, Galková,M.,: Vplyv prostredia na interakciu rodič – dieťa
v procese kontinuity. Neonatologické zvesti. 1/2009, roč.13, EV3465/09 NNPS,
pri Hrádzi 6, Nové Zámky 940 77 , ISSN 1335-2504
Autor Štefániková, J., Kopáčiková, M., Prenatálna komunikácia medzi matkou
a dieťaťom. LOGOS POLYTECHNIKOS. Vysoká škola polytechnická, Jihlava.
Citov. Dokument
Matulníková Ľudmila: Fyzický a duševný život nenarodeného dieťaťa.
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. SK Sa PA, Bratislava. Roč.I. 2/2003.
Suplementum I-III, ISSN 1336-183002-04

V kategórii C
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
Matulníková, Ľ.: Systémový prístup v kontinuite vzdelávania sestier. Medfórum 2011.
24.-26. októbra 2011, Omšenie
Matulníková, Ľ.: Význam bondingu v skorom postnatálnom období. „Vzťahová väzba
a jej význam pre deti v náhradnej starostlivosti“ Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied, Katedra
prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied, Spoločnosť priateľov deti z detských domovov Úsmev
ako dar. 12.5 – 13.5. 2011 Rajecké Teplice.

b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie:
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou účasťou;
Konferencie: "Biele srdce vo farebnom svete", vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou, konaná dňa: 15. novembra 2011, TU, FZaSP, Trnava.

d) členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu;
Časopisy:
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
Autor . SIMOČKOVÁ, V. Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho
ošetrovateľstva.
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Ružomberok : Verbum, 2009. 179 s. ISBN 978-80-8084-517-9.
Citov. dokument:
Matulníková, Ľ. Stratégia prenatálnej starostlivosti v praxi pôrodnej asistencie. In
Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského
zdravotníctva. 2007. Ružomberok : Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2008.
632 s. ISBN 978-80-8084-306-9. s. 489-493.
Autor .SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin :
Osveta,2011. ISBN 978-80-8063-362-2.
Citov. dokument:
Matulníková, Ľ. Konceptuálny model Ernestíny Wiedenbachovej. In Manuál pre
mentorky v ošetrovateľstve. Ed. A. Botíková et al. Trnava : FZaSP vTrnave,
2009 a. 178 s. ISBN 978-80-8082-253-8, s. 29-32.
Matulníková, Ľ. Konceptuálny model R. Mercerovej. In Manuál pre mentorky v
ošetrovateľstve. Ed. A. Botíková et al. Trnava : FZaSP v Trnave, 2009 b.178 s.
ISBN 978-80-8082-253-8, s. 54-57.
Matulníková, Ľ. Stratégia prenatálnej starostlivosti v praxi pôrodnej asistencie.
In Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského
zdravotníctva. 2007. Ružomberok : Katolícka univerzita,
Fakulta zdravotníctva, 2008. 632 s. ISBN 978-80-8084-306-9. s. 489-493.

Autor Moravčíková, E., Faktory determinujúce rizikovú a patologickú tehotnosť.
Rodina v zdraví a chorobe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Verbum
KU. 2011. ISBN 978-80-8084-778-4
Citov. dokument
Matulníková, Ľudmila: Vplyv stresu na tehotnú ženu. Prenatálne dieťa, Slovenský
časopis
prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied ročník 2, 2009, č.1
str. 39
45 vyd.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, ISNN
1337-7744
Autor Lehotská Mária Proces adaptácie na neúspešné tehotenstvo v koncepte
rodiny. Rodina v zdraví a chorobe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,
Verbum KU. 2011. ISBN 978-80-8084-778-4
Citov. Dokument
Matulníková, Ľudmila: Percepcia prenatálneho života pôrodnými asistentkami.
Prenatálne
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dieťa,

Slovenský časopis prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie
a sociálnych vied
ročník 1, 2008, č.1 str. 29-34. vyd.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety,
Bratislava, ISNN 1337-7744
Autor Kadučáková, H. Vplyv alergického ochorenia dieťaťa na vzťahy v rodine.
Rodina v zdraví a chorobe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Verbum
KU. 2011. ISBN 978-80-8084-778-4
Citov. Dokument
Aplikácia ekologickej teórie v Mercerovej modely dosiahnutia materskej roly /
Ľudmila
Matulníková. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III. : zborník z
medzinárodného sympózia konaného ... 10.-11. september 2009, Nitra,
Slovenská
republika /[editori Mária Boledovičová, Gabriela Vörösová, Miroslava Líšková].
– Nitra
: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. - ISBN 978-80-8094-554-1. - S.
548-554.

Autor Jakubíková Marta, Jurašková Bibiana Kurzy prenatálnej komunikácie. In.
Pôrodná asistencia v krajinách EÚ Zborník príspevkov. Silvia Žultáková (ed.) ISBN
978-80-555-0393-6
Citov. dokument
Matulníková Ľudmila: Prenatálna komunikácia matky a diaťaťa. Mama a ja.,
Orbis in, Bratislava, 2006. Ročník V, č.4., 16-18 s. ISSN - 1335-9320
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7 Projekty
Projekty v realizácii, do ktorých sa zapojila Katedra Ošetrovateľstvav roku
2011:
Názov projektu
Obdobie
Členovia
Fáza
projektového tímu projektu
z KOŠE
Capacity building of
11/2010 – 10/2012 Uríčková,
V realizácii
human resource for
Juhásová,
health in Slovakia for
Karabová
international
development aid
Rozvoj virtuálnej
05/2010-12/2013
Liptáková, Lajdová, V realizácii
univerzity – tvorba
Jakúbeková,
a inovácia študijných
Uríčková,
programov s využitím
Matulníková,
moderných foriem
Martinková
vzdelávania
Rozvoj kapacít v
10/2009-12/2011
Vyslané členovia
Ukončený
ošetrovateľstve, v
KOŠE do Sudánu
pôrodnej asistencii a
na realizáciu
komunitnom
projektových aktivít
zdravotníctve v
špecifických
podmienkach Južného
Sudánu
Projekty Vega a Kega na rok 2011 podané v roku 2010
Názov projektu
Typ projektu
Členovia
projektového tímu
z KOŠE
Audiovizuálna výučba
KEGA
Wiczmandyová,
Botíková, Ilievová,
Uríčková
E-learningový modul
KEGA
Uríčková,
vzdelávania v
Matulníková,
manažmente
Luljaková za
starostlivosti o tehotnú
FZaSP TU
ženu s gestačným
diabetom mellitus pre
študijný program
pôrodná asistencia
E-learningová výučba
KEGA
Ilievová, Botíková,
predmetu Prvá pomoc
Jakúbeková,
pre nelekárske študijné
Liptáková, Lajdová
odbory v zdravotníctve

Rozhodnutie

Zamietnutý

Zamietnutý

Zamietnutý
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Projekty Vega a Kega na rok 2012 podané v roku 2011
Názov projektu
Typ projektu
Členovia
Rozhodnutie
projektového
tímu
z KOŠE
E-learningová výučba
KEGA
Ilievová, Botíková, V
predmetu Prvá pomoc
Jakúbeková,
rozhodovaní
pre nelekárske
Liptáková, Lajdová,
študijné odbory v
Juhásová
zdravotníctve
Ostatné projekty podané v roku 2011 Katedrou Ošetrovateľstva
Názov projektu
Typ projektu
Členovia
projektového
tímu
z KOŠE
Edukačné pomôcky vo
Nadácia
Ilievová, Juhásová
výučbe prvej pomoci
Slovenskej
Sporiteľne
Edukačné pomôcky vo
Nadácia
Ilievová, Juhásová
výučbe prvej pomoci
Slovenskej
Sporiteľne

Rozhodnutie

Zamietnutý

Prijatý

55

9 Medzinárodná spolupráca
Podklady k Výročnej správe za rok 2011 týkajúce sa zahraničných aktivít
katedry
Katedra: Ošetrovateľstva
1. Medzinárodne projekty
Podané v roku 2011 ako hlavný riešiteľ
Názov projektu:
Financovanie:
Trvanie projektu:
Mená riešiteľov :
Riešené v roku 2011
Názov projektu:
Financovanie:
Trvanie projektu:
Mená riešiteľov :
2. Zahraničné návštevy na Vašej katedre v roku 2011
Prijaté
Meno : doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD., RN, RM.
Organizácia: Slezská univerzita v Opave, Fakulta veřejjných politik v Opave,
Ústav ošetrovateľstva, Hauerova 4, 746 01 Opava
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.):Erasmus
Účel a cieľ návštevy: dohovory o vzájomnej spolupráci v oblasti VVČ
Dátum návštevy : 21.9. – 23.9.2011
Uskutočnené
Meno : doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD., RN, RM.
Organizácia: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43
Trnava, SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: dohovory o vzájomnej spolupráci v oblasti VVČ
Dátum návštevy : 21.9. – 23.9.2011
Prijaté
Meno : PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Organizácia: Slezská univerzita v Opave, Fakulta veřejjných politik v Opave,
Ústav ošetrovateľstva, Hauerova 4, 746 01 Opava
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: dohovory o vzájomnej spolupráci v oblasti VVČ
Dátum návštevy : 21.9. – 23.9.2011
Uskutočnené
Meno : PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Organizácia: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43
Trnava, SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: dohovory o vzájomnej spolupráci v oblasti VVČ
Dátum návštevy : 21.9. – 23.9.2011
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3. Učiteľské mobility v roku 2011
Prijaté
Meno : doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Organizácia: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Institut zdravotnických studií,
Fakulta humanitných studií, Ústav aplikovaných společenských věd, Mostní 5139,
760 01 Zlín, ČR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: realizácia výučby -Filozofia a etika ošetrovateľstva,
Multikulturálne ošetrovateľstvo, História ošetrovateľstva
Dátum od - do : 11.4.-16.4.2011
Uskutočnené
Meno : : doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Organizácia: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43
Trnava, SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: realizácia výučby Multikulturálne ošetrovateľstvo
Dátum od – do : 11.4.-16.4.2011
Prijaté
Meno : Mgr. Ivana Lamková
Organizácia: Univerzita J.E. Purkyně, Ústav zdravotníckych studií, Velká
Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, ČR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: realizácia výučby Komunikácia v ošetrovateľstve
Dátum od - do : 28.3. – 1,4. 2011
Uskutočnené
Meno : Mgr. Ivana Lamková
Organizácia: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43
Trnava, SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ návštevy: realizácia výučby Komunikácia v ošetrovateľstve
Dátum od – do : 28.3. – 1,4. 2011
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Študentské mobility v roku 2011
Prijaté
Meno : Pavlína Paďourová
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Institut zdravotnických studií, Fakulta
humanitných studií, Ústav aplikovaných společenských věd, Mostní 5139, 760 01
Zlín, ČR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Dátum od - do : 6.9.2011-11.2.2012
Uskutočnené
Meno : Pavlína Paďourová
Škola: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava,
SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Dátum od – do : 6.9.2011-11.2.2012
Prijaté
Meno : Kristýna Jurčíková
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Institut zdravotnických studií, Fakulta
humanitných studií, Ústav aplikovaných společenských věd, Mostní 5139, 760 01
Zlín, ČR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Dátum od - do : 6.9.2011-11.2.2012
Uskutočnené
Meno : Kristýna Jurčíková
Škola: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava,
SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.):
Dátum od – do : 6.9.2011-11.2.2012
4. Zahraničné študijné/ pracovné pobyty 2011
Prijaté
Meno : PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Organizácia: FZaSP TU, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné nám. 1, 918 43
Trnava, SR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ pobytu: výučba - všeobecná sestra 1. roč., 2. roč., 3. roč. ,klinická
prax FN Motol, ÚVN Praha
Dátum od - do : 28.3.- 22.4. 2011
Uskutočnené
Meno : PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Organizácia: Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská fakulta, Ústav
ošetřovatelství, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, ČR
Spôsob financovania (ES, NŠF, CEEPUS, NIL, atď.): Erasmus
Účel a cieľ pobytu: výučba - všeobecná sestra 1. roč., 2. roč., 3. roč. ,klinická
prax FN Motol, ÚVN Praha
Dátum od – do : 28.3.- 22.4. 2011
6. Iné -
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9 Členstvo v odborných organizáciách
Vedecká rada FZSP TU
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

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
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
PhDr. Karin Liptáková,
PhDr. Jarmila Jakubeková
PhDr. Ingrid Juhásová
Mgr. Zuzana Karabová
Mgr. Silvia Puteková
Mgr. Jana Luljaková
Mgr. Ľubomíra Tkáčová
Mgr. Anna Murgová
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
Slovenská lekárska spoločnosť - Sekcia kardiologických sestier
Mgr. Silvia Puteková
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10 Iné aktivity
- študentská kvapka krvi
- deň narcisov
- dni zdravia
- exkurzia v zdravotníckom zariadení na špecializovanom pracovisku Národný
onkologický ústav Bratislava

11 Vízia do roku 2012
Plánované aktivity
Odborno – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v spolupráci s odborným
časopisom Diagnóza v ošetrovateľstve a SKSaPA na Slovensku – usporiada Katedra
Ošetrovateľstva pri príležitosti 20. znovuzaloženia Trnavskej univerzity – 27. apríl
2012
Deň narcisov – apríl 2012
Dni zdravia – jún 2012
Študentská kvapka krvi
1. Výučba
- využívanie e- learning v jednotlivých ošetrovateľských predmetoch
- upraviť a efektívne nastaviť nový študijný program pre ošetrovateľstvo ako príprava
na novú komplexnú 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 študentov
Ošetrovateľstva
- podiel na výučbe študentov ošetrovateľstva v Afrike
2. Výskum
- zefektívnenie VVČ produktivity
- snaha o publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch s impactom
- pokúsiť sa o citácie v zahraničných databázach
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- realizovať zahraničné a domáce projekty a granty
3. Medzinárodná spolupráca
- realizovať študentské a učiteľské mobility – Erasmus
- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta

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
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