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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 2008. Katedra ošetrovateľstva pracuje pod vedením
PhDr. Andrei Botíkovej, PhD., a v súčasnosti jej činnosť zastrešuje sedem
interných a dvaja externí pracovníci. Po prvý krát má Katedra ošetrovateľstva
prijatých troch interných doktorandov na svojej katedre. Pedagogický proces je
zameraný na výchovu a vzdelávanie absolventov v profesii sestra – v dennej aj
externej

forme

štúdia,

a taktiež

v bakalárskom

aj

magisterskom

stupni

vysokoškolského štúdia. Katedra zaznamenala v uplynulom roku primerane
adekvátnu 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 podporovať vedecko – výskumnú
činnosť a vo výchovno – vzdelávacom procese realizovať najmodernejšie prístupy
pre odbor Ošetrovateľstvo.
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Abstrakt
Im

Jahresbericht

des

Lehrstuhls

für

Krankenpflege

der

Fakultät

für

Gesundheitswesen und Sozialarbeit der Trnavaer Universität befinden sich die
Grundinformationen über die Beschaffenheit und Berufung dieses Lehrstuhls,wie
auch

eine komplexe Ansicht auf wissenschftliche,

pädagogische und

Forschungsaktivitäten im Jahre 2008.
Der Lehrstuhl für Krankenpflege wird von PhDr. Andrea Botíková, PhD geleitet.
Zur Zeit arbeiten unter ihrer Leitung sieben Vollzeitmitarbeiter und zwei Kollegen
als externe Mitarbeiter. Der pädagogische Prozess orientiert sich auf Erziehung
und Bildung von Absolventen in der Profession- Krankenschwester. Den
Studierenden wird die Möglichkeit gegeben im Tages- wie auch im Fernstudium
zu studieren und so ein Bakkalaur oder Magister Titel zu erreichen.
Der Lehrstuhl konnte im vorigen Jahr eine sehr gute wissenschaftliche und
Forschungsarbeit präsentieren Die Lehrstuhlsmitglieder nahmen an zahlreichen
inländischen , internationalen wissenschaftlichen Tagungen teil. Man muss eine
intensive Zusammenarbeit mit bekannten

inländischen Universitäten und

Institutionen erwähnen.
Unser Ziel ist es eine aktive Unterschtüzung von Forschungstätigkeit auszubauen
und im Erziehungsprozess die modernsten Zugangsformen im Pflegewesen zu
realisieren.
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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 2008.
The Department of Nursing is organized and managed by PhDr. Andrea Botíková,
Phd.,Ass. Prof. and at present its activities are covered by seven internal and
three external members.
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 Bachalor and Master degree of university study.
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 perform and support research and scientific work
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
Predchádzajúci akademický rok bol veľmi náročný, ale ako pozitívum
vnímam výsledky a stanovisko vyjadrenia Akreditačnej komisie, nakoľko študijný
odbor Ošetrovateľstvo získal akreditáciu vo všetkých stupňoch vysokoškolského
štúdia – bakalársky, magisterský a doktorandský. Garantom pre bakalársky
stupeň v odbore ošetrovateľstvo je doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., ktorá je
riadnou docentkou v odbore

Ošetrovateľstvo

s dlhoročnou praxou

sestry

pracujúcej na oddelení intenzívnej medicíny, neskôr traumatológii. Garantom pre
magisterský a doktorandský stupeň je prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., ktorý je
riadnym profesorom v odbore Chirurgia a naším interným zamestnancom
a členom katedry.
V tomto roku sme vydali skriptá s názvom Manuál pre mentorky
v ošetrovateľstve. Uvedené skriptá sú vhodné nielen pre študentov nášho odboru,
ale aj pre sestry – mentorky, ktoré sa podieľajú na praktickej výučbe našich
študentov vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Nezastupiteľné miesto v tomto
procese zohrávajú prednostovia jednotlivých kliník z Fakultnej nemocnice
v Trnave, ktorí plne podporujú a nabádajú svoje sestry, sestry – manažérky
k intenzívnej spolupráci vo výchovno – vzdelávacom procese v podmienkach
ošetrovateľskej praxe.
Pozitívne

hodnotím

vzrastajúcu

publikačnú

činnosť

v

domácich

i zahraničných podmienkach. Víziou katedry, ale aj fakulty, či celej univerzity do
budúcna je snaha o zakreditovanie odboru Pôrodná asistencia. V závere si
dovoľujem vysloviť poďakovanie všetkým členom katedry za ich náročnú,
svedomitú a zodpovednú prácu.

PhDr. Andrea Botíková, PhD.
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2 Povedali o nás

Katedra ošetrovateľstva potvrdila aj v ďalšom roku svojej existencie pod
vedením ambicióznej PhDr. Andrey Botíkovej, PhD. svoje doterajšie pozitívne
smerovanie.
V prvom rade je potrebné uviesť, že Fakultu zdravotníctva a sociálnej
práce

Trnavskej

univerzity

v Trnave

opustili

prvé

absolventky

odboru

Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia.
Katedra sa postupne viac a viac etabluje v rámci Slovenskej i Českej
republiky v oblasti vzdelávania i vedecko-výskumnej činnosti. Svedčí o tom
zorganizovanie

konferencie

s medzinárodnou

účasťou

„Komunikačné

a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“ i aktívna účasť členiek katedry
na konferenciách okrem iného aj v Prahe, Brne, Opave a Zlíne. Jedným
z najväčších úspechov katedry je bezpochyby víťazstvo na študentskej
konferencii v Zlíne v rámci projektu „Kompetencie sestier“, ktorého sa zúčastnili
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. a PhDr. Alena Uríčková spolu s dvoma
študentkami.
Nemožno opomenúť ani humánnu aktivitu katedry a to „Študentskú kvapku
krvi“, ktorú organizujú študentky denného štúdia ošetrovateľstva.
Úspechy však neprichádzajú len v činnosti katedry. V roku 2009 sa katedra
rozrástla o tri doktorandky v dennom štúdiu, čo je súčasnej dobe pri aktuálnej
situácii v spoločnosti bezpochyby veľký úspech. Vo vlastnom vzdelávaní
nezaháľali ani kmeňové členky Katedry ošetrovateľstva. Dve z nich – PhDr.
Andrea Botíková, PhD. a PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. vstúpili do habilitačného
konania.
Doterajšia

práca

katedry

je

zárukou,

že

do

praxe

prichádzajú

vysokokvalifikované a kompetentné sestry, pričom význam a postavenie katedry
vysoko prevyšuje regionálnu úroveň.
Do ďalšieho pôsobenia prajem katedre, aby každý nasledujúci rok bol
úspešnejší ako ten predošlý.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
garant odboru Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia
V Trnave 10. 02. 2010
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3 Všeobecné informácie o katedre
Členovia katedry:
Interní zamestnanci:
Vedúca katedry: PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
Profesori: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Docenti a odborní asistenti:
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
PhDr. Alena Uríčková
PhDr. Andrea Lajdová
PhDr. Jana Martinková
Odborná inštruktorka pre Trnavu: Anna Dovičičová
Asistentka pre Michalovce: Gabriela Šamudovská

Spolupracujúce inštitúcie
> Fakultná nemocnica Trnava
> Ministerstvo zdravotníctva SR
> Ministerstvo školstva SR
> Lekárska fakulta UK Bratislava
> Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníckych
špecializovaných štúdií Bratislava
> Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava
> Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
> Trenčianska univerzita
> Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
> Univerzita T. Bati Zlín, ČR
> 2. LF UK Praha
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4 Profesionálne zameranie členov katedry
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. v súčasnej dobe sa venujem diagnostike a
liečbe ochorení GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti, vrátane
transplantácií pečene a výskumným projektom zameraným na liečbu akútneho
zlyhania pečene formou bioreaktorom izolovaných hepatocytov. V oblasti
pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete
Metodológia a epistemológia hlavne v doktorandskom štúdiu.

doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. - v rámci prednáškovej činnosti sa
hlavne zameriavam na ošetrovateľstvo, komunikáciu a etiku v ošetrovateľstve. Na
pracovisku

v Michalovciach

zabezpečujem

plynulý

pedagogický

proces

u externých študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.

PhDr. Andrea Botíková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako vedúca Katedry
ošetrovateľstva na FZaSP Trnavskej univerzity. Vo svojej dizertačnej práci som
sa venovala problematike uplatňovania práv pacientov v zdravotníckej praxi.
V rámci prednáškovej činnosti sa venujem histórii ošetrovateľstva, komunikácii,
praktickým cvičeniam v ošetrovateľstve v komunite, psychiatrické ošetrovateľstvo
a prvá pomoc. Som zostavovateľkou a spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky.
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné
záležitosti na FZaSP Trnavskej univerzity. Vo svojej dizertačnej práci som sa
venovala problematike paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Som autorkou
vysokoškolských skrípt Prvá pomoc, spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky.
V rámci prednáškovej činnosti sa venujem ošetrovateľskému procesu, výskumu
v ošetrovateľstve, seminár k záverečnej práci a prvej pomoci.
PhDr. Alena Uríčková sa zaoberá problematikou kvality ošetrovateľskej
starostlivosti, ktorú spracovala aj vo svojej doktorandskej dizertačnej práci.
V rámci

prednáškovej

ošetrovateľstvu.

Aktívne

činnosti
sa

sa

zapája

venuje
do

onkologickému,

spolupráce

chirurgickému

s námestníčkou

pre

ošetrovateľskú starostlivosť, s mentorkami, ktoré pôsobia na výchovno –
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vzdelávacom procese v našom odbore na FZaSP TU v Trnave. Taktiež je
spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky.

Mgr. Jana Martinková orientuje sa na problematiku pacientov s neurologickými
ochoreniami ako sú pacienti s miešnou léziou, sklerózou multiplex, Alzheimerova
demencia a pacientov v bdelej kóme. Je zaradená do špecializačného štúdia na
SZU v Bratislave v odbore komunitné ošetrovateľstvo.
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. Východiskom pre profesionálne zameranie je
20ročná prax ako pôrodná asistentka, na pôrodníckom oddelení a štúdium
teoretickým

smerov

v

oblasti

ošetrovateľstva.

Zaoberám

sa

teóriou

ošetrovateľstva a východiskovými teóriami. Druhou oblasťou je pôrodná
asistencia - prenatálna starostlivosť o tehotné ženy a prenatálne dieťa. Taktiež je
spoluautorkou skrípt Manuál pre mentorky.

PhDr. Andrea Lajdová –východiskom môjho

pracovného zamerania je 19 -

ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.
V súčasnosti pracujem na problematike postoja žien k svojmu zdraviu z pohľadu
pôrodníckeho a gynekologického ošetrovateľstva a na aktuálnych problémoch
ošetrovateľskej praxe. Uvedenú problematiku spracovávam aj vo svojej
doktorandskej dizertačnej práci, ktorú som v tomto roku úspešne obhájila.
Z profesionálneho

hľadiska

sa

orientujem

na

problematiku

komunitného

ošetrovateľstva, ošetrovateľstva v interných odboroch, ošetrovateľstva, výskumu
v ošetrovateľstve. V rámci klinických cvičení pôsobím na internej klinike vo FN
Trnava.
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5 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 sestry
(mentorky) s vysokoškolským vzdelaním.

Osobitná charakteristika študijného programu
Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č.
77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry.
Celkový rozsah štúdia je 4644 kontaktných a nekontaktných hodín, z toho:
-

teoretická časť vzdelávania 2230 hodín

-

klinická prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2414
hodín. Absolventi štúdia získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania
sestry.

V externej forme odborná ošetrovateľská prax prebieha počas celého štúdia
v počte 136 hodín za 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 v dennej
a externej 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 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
programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.
14

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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6 Vedecko-výskumná činnosť
Evidencia publikačnej činnosti
Zoznam publikačnej činnosti – Katedra ošetrovateľstva - rok 2009 / CREPČ
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE1 Negace efektivní komunikace v paliativní péči / Ľubica Ilievová, Andrea Botíková.
In: Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 12100404. - Roč. 18, č. 4 (2008), s. 20-22.
ADE2 Úroveň informovanosti pacientů o jejich právech / Andrea Botíková, Ľubica Ilievová.
In: Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 12100404. - Roč. 19, č. 6 (2009), s. 27-28.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1 Realizácia práv pacienta / Andrea Botíková.
In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN 1335-9444. - č. 3-4 (2009), s. 18-19.
ADF2 Vplyv prostredia na interakciu rodič-dieťa v procese kontinuity v prenatálnom a postnatálnom
období / Ľ. Matulníková, M. Galková.
In: Neonatologické zvesti. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 83-86.
ADF3 Vplyv stresu na tehotnú ženu / Ľudmila Matulníková.
In: Prenatálne dieťa : slovenský časopis prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a
sociálnych vied. - ISSN 1337-7744. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 42-48.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1 Názorová polarizácia na interpretáciu a vnímanie pôrodnej bolesti / Ľudmila Matulníková.
In: Starostlivosť o matku a dieťa / Helena Kuberová, Irena Kamanová, Ľubomír Javorka, Eva
Moraučiková. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008. - ISBN 978-80-8084-3700. - S. 65-75.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFB1 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.
AFB2 Prevencia pádov u pacientov s osteoporózou / A. Botíková, A. Lajdová, E. Kollárová.
In: Ošetrovateľstvo a zdravie III [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, 2. apríla 2009, Trenčín / [zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak]. Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-384-9. - S. 7-11.
AFB3 Rola sestry v prevencii srdcovo-cievnych ochorení v podmienkach agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti / Andrea Botíková, Alena Dziacka.
In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III. : zborník z medzinárodného sympózia
konaného ... 10.-11. september 2009, Nitra, Slovenská republika / [editori Mária Boledovičová,
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Gabriela Vörösová, Miroslava Líšková]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-554-1. - S. 128-132.
AFB4 Validácia - komunikačný prístup k pacientom s dg.: Alzheimerova demencia / Ľ. Ilievová.
In: Ošetrovateľstvo a zdravie III [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, 2. apríla 2009, Trenčín / [zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak]. Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-384-9. - S. 85-90.
AFB5 Vitajte vo vízii preventívneho programu / Alena Uríčková.
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. 953-960.
AFB6 Význam spánku v živote človeka / Andrea Lajdová.
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. 504-512.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1 Efektívna komunikácia v podmienkach štúdia v odbore ošetrovateľstvo / Ilievová Ľubica.
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 13.-14. května 2008 / kolektiv autorů pod vedením
Alexandry Archalousové. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2008. - ISBN 978-80-7248-470-6. S. 109-112.
AFC2 Etické aspekty pri ošetrovaní onkologických pacientov vo výučbe študentov ošetrovateľstva /
Lajdová, A., Uríčková, A..
In: Edukační sborník : XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské
zdravotnické pracovníky / [editor: Dalibor Valík]. - Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně,
2009. - ISBN 978-80-86793-12-2. - S. 166-168.
AFC3 Implementácia aktívneho sociálneho učenia v odbore ošetrovateľstvo / Ilievová Ľubica, Botíková
Andrea, Uríčková Alena.
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků IV. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 5.-6. května 2009 / kolektiv autorů pod vedením
Alexandry Archalousové. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009. - ISBN 978-80-7248-521-5. S. 60-61.
AFC4 Kinezioterapia v tehotenstve / Kollárová Edita, Botíková Andrea.
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 13.-14. května 2008 / kolektiv autorů pod vedením
Alexandry Archalousové. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2008. - ISBN 978-80-7248-470-6. S. 113-115.
AFC5 Kvalita - história, súčasnosť, legislatíva / Uríčková, A., Lajdová, A..
In: Edukační sborník : XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské
zdravotnické pracovníky / [editor: Dalibor Valík]. - Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně,
2009. - ISBN 978-80-86793-12-2. - S. 193-196.
AFC6 Kvalita života pacientov po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu / Botíková Andrea,
Hilkovičová Gabriela.
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 13.-14. května 2008 / kolektiv autorů pod vedením
Alexandry Archalousové. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2008. - ISBN 978-80-7248-470-6. S. 104-108.
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Didaktické zásady a metódy využívané v mentorstve / Ilievová, Ľ., Botíková, A., Matulníková, Ľ.,
Uríčková, A., Lajdová, A..
In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Varia [elektronický zdroj] : zborník z II. vedeckej
konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, Trenčín, 22.
január 2008 / [zost. Ivica Gulášová, Iveta Matišáková, Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak]. Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISBN 978-80-8075-265-1. - S. 207-210.
[...Andrea Botíková - Ľudmila Matulníková - Alena Uríčková - Andrea Lajdová]
AFD2 Doktor House povie, čo mu príde na jazyk... = Doctor House says what it comes to his mind... /
Alena Uríčková, Andrea Lajdová.
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II
[elektronický zdroj] = Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines
II : zborník príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov,
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. september 2009 : Proceedings
of the 2nd international conference on education of specific subjects, information-communication
technologies and foreign languages, Trnava 9th September 2009 / editors: Jana Bérešová, Jana
Boroňová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 62-64.
AFD3 Multikultúrna výchova vo vzdelávaní sestier / Alena Uríčková, Andrea Botíková, Andrea Lajdová,
Ľubica Ilievová, Jana Martinková.
In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu [elektronický zdroj] : III. vedecká
konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 29. januára 2009, Trenčín /
[zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak, Ivica Gulášová, Ján Breza]. - Trenčín : Fakulta
zdravotníctva. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-376-4. S. 162-167.
[...Andrea Botíková - Andrea Lajdová - Ľubica Ilievová - Jana Martinková]
AFD4 Problematika práv pacientov v profesii sestra / Andrea Botíková, Alena Uríčková, Jana Martinková.
In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu [elektronický zdroj] : III. vedecká
konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 29. januára 2009, Trenčín /
[zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak, Ivica Gulášová, Ján Breza]. - Trenčín : Fakulta
zdravotníctva. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-376-4. S. 6-13.
AFD5 Systémové modely zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti / Alena Uríčková.
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach
[elektronický zdroj] = Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health
Disciplines : zborník príspevkov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných
predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10.september
2008 : Proceedings of the 1st International Scientific Conference, 9-10 september 2008, Trnava,
Slovak Republic / editors: Jana Bérešová, Jana Boroňová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2008. - ISBN 978-80-8082-214-9. - S. 80-83.
In: System models of increasing health care quality / Alena Uríčková.
AFD6 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou demenciou / Ilievová Ľubica,
Slaninková Eva.
In: Podiel ošetrovateľstva v prevencii : zborník z vedeckej konferencie v ošetrovateľstve s
medzinárodnou účasťou, Trnava, 27. október 2007 / [zost. Ľubica Ilievová, Andrea Botíková]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2007. - ISBN 97880-8082-176-0. - [20 s.].
AFD7 Využitie kompetencií emočnej inteligencie v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Andrea Lajdová.
In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu [elektronický zdroj] : III. vedecká
konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 29. januára 2009, Trenčín /
[zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak, Ivica Gulášová, Ján Breza]. - Trenčín : Fakulta
zdravotníctva. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-376-4. 18

S. 88-92.
AFD8 Zdravý životný štýl - očami študentov / A. Uríčková, A. Botíková.
In: Ošetrovateľstvo a zdravie II [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie, 10. apríla
2008, Trenčín / [zost. Nikoleta Poliaková, Eva Červeňanová, Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak].
- Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISBN 978-80-8075-322-1. - S. 223-225. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/1368.pdf.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH1 Effective communication in palliative care / Ilievová, Ľ..
In: Health and health determinants in unified Europe in the area of public health, nursing, laboratory
investigating methods and social work [elektronický zdroj] : first symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international involvement : abstracts,
Trnava, november 12-13, 2008 / edited by: Dušan Salat and Martin Rusnák. - Trnava : Trnava
University, 2008. - ISBN 978-808082-230-9. - S. 27.
AFH2 Exertion of patient´s rights in the conditions of medical care / Botíková, A..
In: Health and health determinants in unified Europe in the area of public health, nursing, laboratory
investigating methods and social work [elektronický zdroj] : first symposium of public health,
nursing, social work and laboratory investigating methods with international involvement : abstracts,
Trnava, november 12-13, 2008 / edited by: Dušan Salat and Martin Rusnák. - Trnava : Trnava
University, 2008. - ISBN 978-808082-230-9. - S. 14.
AFH3 Rola pôrodnej asistentky v podpore a pomoci využívania polôh u rodičky v procese pôrodu /
Matulníková Ľ..
In: Zdravotnícke štúdie : odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v
Ružomberku. - ISSN 1337-723X. - Roč. I., č. 2, supplementum 1 (2008), s. 22.
AFK Postery zo zahraničných konferencií
AFK1 Prípadová štúdia ako didaktická metóda v predmete Ošetrovateľský proces / Lajdová Andrea.
In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 13.-14. května 2008 / kolektiv autorů pod vedením
Alexandry Archalousové. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2008. - ISBN 978-80-7248-470-6. S. 116-120.
AFL Postery z domácich konferencií
AFL1 Nefajčiť je moderné / A. Lajdová, J. Martinková.
In: Ošetrovateľstvo a zdravie III [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, 2. apríla 2009, Trenčín / [zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak]. Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-384-9. - S. 268-270.
AFL2 Zdravá životospráva = Zdravé srdce / A. Botíková, A. Uríčková.
In: Ošetrovateľstvo a zdravie III [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, 2. apríla 2009, Trenčín / [zost. Katarína Gerlichová, Pavel Grabczak]. Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-384-9. - S. 233-236.

BCI Skriptá a učebné texty
BCI1

Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Andrea Botíková a kolektív. - 1. vyd. - Trnava :
Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave
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a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. - 178 s. - Pre Fakultu zdravotníctva a
sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave vydalo Vydavateľstvo Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva
Slovenskej akadémie vied. - ISBN 978-80-8082-253-8. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/3586.pdf.
[...Katarína Gerlichová - Ľubica Ilievová - Ľudmila Matulníková - Martina Mojtová - Alena
Uríčková]
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave / Jana Boroňová.
In: Spravodajca občianskeho združenia Fórum života. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 14-15.
BDF2 Humanistická psychológia v práci sestry / Lívia Bekő, Ľudovít Dobšovič, Ľubica Ilievová.
In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN 1335-9444. - č. 3-4 (2009), s. 46-47.
BDF3 Humanistická psychológia v práci sestry. - (2. časť) / Ľudovít Dobšovič, Ľubica Ilievová, Lívia
Bekő.
In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN 1335-9444. - č. 5-6 (2009), s. 46-47.
BDF4 Humanistická psychológia v práci sestry. - (3. časť) / Ľubica Ilievová, Lívia Bekő, Ľudovít
Dobšovič.
In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN 1335-9444. - č. 7-8 (2009), s. 47-48.
BDF5 Otec ako podporná osoba v procese pôrodu / Ľudmila Matulníková.
In: Prenatálne dieťa : slovenský časopis prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a
sociálnych vied. - ISSN 1337-7744. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 74-82.
BDF6 Úloha sestry v primárnej starostlivosti / Eva Baďuríková, Alena Uríčková.
In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej
lekárskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti sestier a Spoločnosti stredných zdravotníckych
pracovníkov technických odborov. - ISSN 1335-5090. - Roč. XIV., č. 3 (2008), s. 120-121.
BDF7 Význam cvičenia a polôh v tehotnosti / Ľudmila Matulníková.
In: Sestra a lekár v praxi. - ISSN 1335-9444. - č. 1-2 (2009), s. 30-31.
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEC1 Etický rozmer v osobnostných vlastnostiach sestry / Botíková Andrea, Uríčková Alena, Lajdová
Andrea.
In: Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi [elektronický zdroj] : [recenzovaný] sborník z
1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí konané ..., Zlín 13. října 2009 / editors:
Zlatica Dorková, Anna Krátká. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů, 2009. - ISBN 978-80-7013-506-8. - S. 6-9.
BEC2 Uplatnenie etických princípov v ošetrovateľskom výskume / Matulníková Ľudmila, Ilievová Ľubica.
In: Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi [elektronický zdroj] : [recenzovaný] sborník z
1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí konané ..., Zlín 13. října 2009 / editors:
Zlatica Dorková, Anna Krátká. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů, 2009. - ISBN 978-80-7013-506-8. - S. 137-142.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED1 Komunikačné prístupy v paliatívnej starostlivosti / Ľubica Ilievová.
In: Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti / Lýdia Smoleňová a kolektív. - Trnava : Typi
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva SAV,
2008. - ISBN 978-80-8082-197-5. - S. 79-87. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/3592.pdf.
BED2 Význam osobnostných predpokladov pri výbere mentoriek s dôrazom na ich komunikačné zručnosti
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a schopnosti = Importance of personality predispositions in the selection of mentors, emphasizing
their communication skills and abilities / Andrea Botíková, Ľubica Ilievová, Stanislava Ondrušková.
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II
[elektronický zdroj] = Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines
II : zborník príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov,
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. september 2009 : Proceedings
of the 2nd international conference on education of specific subjects, information-communication
technologies and foreign languages, Trnava 9th September 2009 / editors: Jana Bérešová, Jana
Boroňová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 15-18.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
FAI1

Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / [zost. Andrea Botíková; recenzenti: Jana Boroňová, Beáta
Zabáková]. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko
Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. - 178 s. Pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave vydalo Vydavateľstvo
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. - ISBN 978-80-8082-253-8. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/3547.pdf.
[...Andrea Botíková - Katarína Gerlichová - Ľubica Ilievová - Ľudmila Matulníková - Martina
Mojtová - Alena Uríčková]

Štatistika publikácií:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
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
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFK Postery zo zahraničných konferencií
AFL Postery z domácich konferencií
BCI Skriptá a učebné texty
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)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

2
3
1
6
6
8
3
1
2
1
7
2
2
1

Spolu: 45
Štatistika ohlasov:
Spolu: 0
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7 Atribút ocenení a výstupov za rok 2009
prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc.

V kategórii A:
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných
konferencií s náročným recenzovaním
Ryska M: Current treatment of colorectal liver metastases in Czech Republic
2nd CECS Katowice, April 22. - 25, 2009
Ryska M, Strnad R, Zavoral M, Laszikova E, Buric I, Hrabal P: Long – term
survival after resection therapy for head pancreatic carcinoma. 19th World
congress of IASGO 2009, Beijng, China, 23. – 26.9. 2009
b) členstvo v organizačnom výbore významnej medzinárodnej konferencie
s náročným recenzovaním
2nd CECS Katowice, April 22. - 25, 2009
d) členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej
inštitúcie
VR Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
e) členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu
European Surgery
f) citácie v karentovaných časopisoch
Ryska M, Laszikova E, Pantoflicek T, Ryska O, Prazak J, Koblihova E:
Prometheus Significantly Decreases Intracranial Pressure on Acute Liver Failure.
Experimental Study. Eur Surg Res. 2009; 42: 230 – 235
Mohelnikova-Duchonova B, Vrana D, Holcatova I, Ryska M, Smerhovsky Z,
Soucek P:CYP2A13, ADH1B, and ADH1C Gene Polymorphisms and Pancreatic
Cancer Risk. Pancreas. 2009 Oct 2. [Epub ahead of print] PMID: 19812523
Vrana D, Pikhart H, Mohelnikova-Duchonova B, Holcatova I, Strnad R, Slamova
A, Schejbalova M, Ryska M, Susova S, Soucek P: The association between
glutathione S-transferase gene polymorphisms and pancreatic cancer in a central
European Slavonic population. Mutat Res. 2009 Sep 26. [Epub ahead of print]
PMID: 19786118
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Ryska M, Belina F, Strnad R, Zavoral M, Laszikova E, Buric I, Hrabal P: Long –
term survival after resection therapy for head pancreatic carcinoma. The 2 nd
Biennial Congress of the Asian-Pacfic Hepato-Pancreato-Biliary
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Association(APHPBA 2009) Bangkok,Thailand Bangkok.
Ryska M, Pantoflíček T, Laszikova E, Ryska O, Praztak J, Koblihova E: Artificial
liver support system reduces intracranial pressure more effectively than
bioartificial system – an experimental study. IJAO 2009; 32: 398 – 399 399
Laszikova E, Prazak J, Pantoflicek T, Ryska O, Koblihova E, Ryska M: FPSA
does not improve hemodynamic parameters in acute liver failure in pigs. IJAO
2009; 32: 399
Langer D, Ryska M, Bělina F, Pudil J:Biliární píštěl po velkých jaterních
resekcích.
XXXVII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Žilina 16. – 18. 9. 2009
Langer D, Bělina F, Kupka P, Lacman J, Strnad R, Ryska M: Poranění jater.
Rozvaha chirurga
o terapeutickém postupu. XXXVII. Společný sjezd českých a slovenských
chirurgů, Žilina 16. – 18. 9. 2009
Pohnán R, Ryska M, Doležel R, Veverová I, Linke Z: Gastrointestinální
stromální tumor – analýza vlastní sestavy pacientů. XXXVII. Společný sjezd
českých a slovenských chirurgů, Žilina 16. – 18. 9. 2009
Ryska M.,Langer D.: Chirurgická léčba jaterních metastáz u kolorektálního
karcinomu.XIV. dny prof. Vladimíra Staška.27.- 28.3. 2009, Praha
Ryska M: Nové trendy v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.
Pražské chirurgické dny, 13. - 15. 5. 2009, Praha
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
XXXVII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Žilina 16. – 18. 9. 2009
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej
inštitúcie
Vedecké rady:
IGA Min. Zdr. ČR - předseda
UEM AV ČR - člen
V kategórii C
a) vyžiadaná prednáška na celonárodnej konferencii
M. Ryska, L. Petrželka: Současná situace v léčbě jaterních metastáz KRK v
České Republice. Moderní technologie a techniky v koloproktologii
a viscerosyntéze. 3.12. 09, Praha
Ryska M, Langer D:Má aplikace různých technik významný podíl na výsledku
resekce jater ?
IV. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 19. –
21.10,2009
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Ryska M, Strnad R, Pohnán: Dlouhodobé přežívání po resekci pro karcinom
pankreatu
Čs. Gastroenterologický kongres, 9. – 12.12.09, Praha
Ryska M: Význam standardů chirurgické péče pro postup Evidence - base
medicíně. Konference ICEQ 2009, NNH, 4. – 5. 3. Praha
Ryska M: Doporučené postupy v onkologické gastroenterologii a
gastroenterochirurgii . Loket 2009
Koblihová E., Ryska O., Bieberová L., Lásziková E., Pražák J., Pantoflíček T.,
Ryska M: Současné možnosti transplantace hepatocytů a jejich přínos v léčbě
selhání jater.
Současné možnosti eliminačních metod v léčbě akutního selhání jater.
Jednodenní sympozium s mezinárodní účastí, Praha 23.10., Hotel Andel´s
Pantoflíček T., Kieslichová E., Ryska O., Lásziková E., Koblihová E., Bieberová
L., Pražák J., Ryska M: Naše zkušenosti s biologickou eliminační metodou v
léčbě akutního selhání jater v experimentu . Současné možnosti eliminačních
metod v léčbě akutního selhání jater. Jednodenní sympozium s mezinárodní
účastí, Praha 23.10., Hotel Andel´s
Ryska O., Lásziková E., Pantoflíček T., Pražák J., Koblihová E., Ryska M:
Srovnání biologické a nebiologické eliminace v léčbě experimentálního akutního
selhání jater. Současné možnosti eliminačních metod v léčbě akutního selhání
jater. Jednodenní sympozium s mezinárodní účastí, Praha 23.10., Hotel Andel´s
Lásziková E., Pražák J., Pantoflíček T,. Ryska O., Koblihová E., Ryska M:
Hemodynamické změny v průběhu léčby experimentálního akutního selhání jater
Prometheem . Současné možnosti eliminačních metod v léčbě akutního selhání
jater. Jednodenní sympozium s mezinárodní účastí, Praha 23.10., Hotel Andel´s
Pražák J., Lásziková E., Ryska O., Pantoflíček T., Koblihová E., Ryska M:
Možnosti mikrodialýzy v monitorování akutního selhání jater v experimentu.
Současné možnosti eliminačních metod v léčbě akutního selhání jater.
Jednodenní sympozium s mezinárodní účastí, Praha 23.10., Hotel Andel´s
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Pražské chirurgické dny, 13. - 15. 5. 2009, Praha
Čs. Gastroenterologický kongres, 9. – 12.12.09, Praha
c) poverenie organizovať celonárodnú konferenciu s medzinárodnou
účasťou;
Současné možnosti eliminačních metod v léčbě akutního selhání jater.
Jednodenní sympozium s mezinárodní účastí, Praha 23.10., Hotel Andel´s
d) členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu;
Rozhledy v chirurgii
Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
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e) citácie mimo SCI v domácich časopisoch
Jurenka B, Lásziková E, Köhler O, Langer D, Balcárek L, Henlín T, Netuková D,
Ryska M: Robotem asistovaná laparoskopie z pohledu anesteziologa. Anest
intenziv Med 2009, 20: 8 - 12
M Pohnán R, Ryska M, Doležel R, Veverová I, Linke Z: Gastrointestinální
stromální tumor – analýza vlastní sestavy pacientů, přehled literatury. Rozhl Chir
2009; 88: 629 - 633
Pantoflíček T, Koblihová E, Ryska M: Vliv S - adenosylmethioninu na ischemicko
– reperfuzní poškození jaterního štěpu v experimentu in vivo. Ces Gastroenterol
Hepat 2009; 63: 275 – 279
PhDr. Andrea Botíková, PhD.

V kategórii A:
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu pod záštitou vedeckej alebo
odbornej organizácie nadnárodného významu
Konferencie: Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví se studentskou sekcí
„Zdraví – věc společná“, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních
studií , 2.12.2009 Zlín

V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
Botíková, Andrea, Lajdová, Andrea, Kollárová, Edita
Prevencia pádov u pacientov s osteoporózou
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou – Ošetrovateľstvo a zdravie III.
Pohyb a zdravie VI. Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
v Trenčíne, – 2.4.2009, str. 7-11, ISBN 978-80-8075-384-9
Botíková, Andrea, Dziacka Alena
Rola sestry v prevencii srdcovo – cievnych ochorení v podmienkach agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Medzinárodné sympózium – Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,
Katedra ošetrovateľstva, 10. – 11. 9. 2009, ISBN 978-80-8094-554-1
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
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d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady: člen VR Fakulty zdravotníctva a asociálnej práce TU v
Trnave
V kategórii C
b) členstvo v organizačnom výbore celonárodnej konferencie;
Konferencie:
Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve – vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou, FZaSP TU v Trnave, 19.11.2009
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
Botíková, Andrea: Problematika práv pacientov v profesii sestra
III. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve
s medzinárodnou
účasťou, Trenčianska Univerzita A. Dubčeka 29.2.2009 Trenčín,
Janík, B. 2009, Analytické pohľady na problémy sestier, Zdravotnícke noviny, roč.
XIV/LVIII, č. 29., 20. 8. 2009, str. 8 ISSN 1335-4477
Botíková, Andrea: Realizácia práv pacienta
Sestra a lekár v praxi, 2009, 3-4, s. 18-19. ISSN 1335-9444
Uríčková,

A.:

Doktor

House

povie,

čo

mu

príde

na

jazyk...Zborník

z medzinárodnej konferencie Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej
verejnosti v zdravotníckych disciplínach II, 9. 10. 2009 v Trnave, s. 64. ISBN 97880-8082-295-8
Botíková, Andrea: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve
Typi Universitas Tyrnaviensis, 2009, 1. vydanie, 178 s. ISBN 978-80-8082-253-8
Kučerová, I., Hirnerová, J.: Výhody NIS v rámci využitia sesterskej diagnostiky
a lokálnych ošetrovateľských štandardov, Zborník z Medzinárodného sympózia –
Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien, Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 10. – 11. 9. 2009, 475 – 482 s.
ISBN 978-80-8094-554-1
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PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
V kategórii A:
c) poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu pod záštitou vedeckej alebo
odbornej organizácie nadnárodného významu
Konferencie:
Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví se studentskou sekcí „Zdraví – věc
společná“, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií ,
2.12.2009 Zlín
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
Ilievová, Ľ.: Validácia – komunikačný prístup k pacientom s dg.: Alzheimerova
demencia
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou – Ošetrovateľstvo a zdravie III.
Pohyb
a zdravie VI. Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita

A. Dubčeka

v Trenčíne, –2.4.2009, str. 85-91, ISBN 978-80-8075-384-9
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady: člen Vedeckej rady Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská
univerzita v Trnave
V kategórii C
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:
Ilievová,Ľ.: Využitie kompetencií emočnej inteligencie v ošetrovateľstve
III. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve
s medzinárodnou
účasťou, Trenčianska Univerzita A. Dubčeka 29.2.2009 Trenčín,
Janík, B. 2009, Analytické pohľady na problémy sestier, Zdravotnícke noviny, roč.
XIV/LVIII, č. 29., 20. 8. 2009, str. 8 ISSN 1335-4477
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PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
V kategórii A:
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných konferencií
s náročným recenzovaním
Zoznam vyžiadaných prednášok:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF 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
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch
AEC

Matulníková, Ľudmila – Uríčková, Alena - Miháliková, Zuzana –

Jenčíková, Marcela: Analýza faktorov pri uplatnení kompetencií sestry
v súčasnej ošetrovateľskej praxi. 2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské
pohledy na péči o zdraví. Se studetskou sekcí: : „Zdraví – věc společná“, s. 159 –
179, Zlín, 2009. ISBN 978 – 80 – 7318 – 892 – 4.
AEC Matulníková, Ľudmila, Ilievová Ľubica: Uplatnenie etických princípov
v ošetrovateľskom výskume. Sborník příspěvku z konference k aplikované etice:
Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíne, Fakulta humanitných studií, 2009, s.137-142 ISBN – 978-80-7013-506-8

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFB Matulníková, Ľudmila: Aplikácia ekologickej teórie v Mercerovej modely
dosiahnutia materskej roly. Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia III. Ošetrovateľstvo 21.storočia v procese zmien. Univerzita Konštantína

Filozofa

v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. 2009, s.549-554, ISBN- 978-808094-554-1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
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AFG 01 Miháliková, Zuzana – Jenčíková, Marcela – Matulníková, Ľudmila –
Uríčková, Alena : Analýza faktorov pri uplatnení kompetencií sestry
v súčasnej ošetrovateľskej praxi. 2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské
pohledy na péči o zdraví. Se studetskou sekcí: : „Zdraví – věc společná“, s. 21,
Zlín, 2009. ISBN 978 – 80 – 7318 – 897 – 9.
b) členstvo v organizačnom výbore významnej medzinárodnej konferencie
s náročným recenzovaním
2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví. Se
studetskou sekcí: : „Zdraví – věc společná“, Zlín UTB, Fakulta humanitných
studií, 2009

V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
BCI Skriptá a učebné texty
BCI 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
[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Gerlichová, Katarína ; Ilievová, Ľubica ;
Matulníková, Ľudmila ; Mojtová, Martina ; Uríčková, Alena]
BCK Kapitoly v učebniciach
BCK Matulníková, Ľudmila:. Ošetrovateľstvo ako veda.
In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Andrea Botíková a kolektív. - Trnava :
Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej
univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-8082-253-8. - s. 13-58.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
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BDF Matulníková, Ľudmila: Význam cvičenia a polôh v tehotnosti. In Sestra.
Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o., Bratislava. Roč.VIII,č1-2/2009 s.30-31. ISSN
1335-9444

BDF

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

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
BED Matulníková

Ľudmila:

Mentor

v

klinickej

praxi

In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Andrea Botíková a kolektív. - Trnava :
Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej
univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-8082-253-8. - s. 8-12.
b) členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie
Členstvá:
2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví. Se studetskou
sekcí: : „Zdraví – věc společná“, Zlín UTB, Fakulta humanitných studií, 2009
Člen komisie pre hodnotenie študentských projektov - Rozvoj kompetencií
v oblasti prevence civilizačných chorob
d) členstvo vo vedeckej rade domácej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
Vedecké rady:
Člen odborovej komisie pre PhD -ošetrovateľstvo.
e) členstvo v redakčnej rade zahraničného odborného časopisu
Redakčné rady:
f) citácie mimo SCI v zahraničných časopisoch a zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Citácie:
CITÁCIE: Citovaný dokument:
1.Autor dokumentu: Matulníková , Ľ.
Názov dokumentu: ....
Zdrojový dokument:...
Citujúci dokument:
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Autor dokumentu:. Ďuricová,I.; Raabová,V
Názov dokumentu: Edukácia tehotných v antenatálnom kurze.
Zdrojový dokument: In: 2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské pohledy na péči
o zdraví. Se studetskou sekcí: : „Zdraví – věc společná“, s....., Zlín, 2009. ISBN
978 – 80 – 7318 – 892 – 4.
V kategórii C
e) citácie mimo CSI v domácich časopisoch
Citácie:

1. Autor dokumentu: Matulníková,Ľ.
Názov dokumentu: Stratégia prenatálnej starostlivosti v praxi pôrodnej asistencie.
Zdrojový dokument In Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva
a vojenského zdravotníctva : Zborník z konferencie Ružomberské zdravotnícke
dni 2007. Ružomberok : Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2008. 632 s.
ISBN 978-80-8084-306-9. s. 489-493.
Citujúci dokument:
Autor dokumentu:. Viera Simočková:
Názov dokumentu: Ošetrovanie pri náhlych stavoch v pôrodníctve Matka a dieťa.
Zdrojový dokument: Zborník z konferencie I. perinatologický deň Fakultná
nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. Vyd.1, 2009, ISBN 978-80970103-5-5, EAN 9788097010355
PhDr. Alena Uríčková
V kategórii A:
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných konferencií
s náročným recenzovaním
Zoznam vyžiadaných prednášok:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch
AEC 01 Matulníková, Ľudmila – Uríčková, Alena - Miháliková, Zuzana –
Jenčíková, Marcela: Analýza faktorov pri uplatnení kompetencií sestry
v súčasnej ošetrovateľskej praxi. 2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské
pohledy na péči o zdraví. Se studetskou sekcí: : „Zdraví – věc společná“, s. 159 –
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179, Zlín, 2009. ISBN 978 – 80 – 7318 – 892 – 4.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFB 01 Uríčková, Alena: Vitajte vo vízii preventívneho programu. Zborník „
Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III“, str. 953-960, Nitra, 2009, ISBN
978-80-8094-554-1.
AFB 02 Lajdová, Andrea - Uríčková, Alena: Problematika komunikácie
v ošetrovateľskej

praxi.

Zborník

príspevkov:

„Komunikačné

a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“, str.152 - 154 , Trnava, 2009,
ISBN 978-80-8082-308-5.
AFB 03 Martinková, Jana - Uríčková, Alena: Špecifiká komunikácie
s agresívnym

pacientom.

Zborník

príspevkov:

„Komunikačné

a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“, str.134 - 137 , Trnava, 2009,
ISBN 978-80-8082-308-5.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD 01 Uríčková, Alena - Botíková, Andrea – Lajdová, Andrea - Ilievová,
Ľubica– Martinková, Jana: Multikultúrna výchova vo vzdelávaní sestier:
Zborník z III. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou
účasťou „Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu“, str. 162167, Trenčín, 2009, ISBN 978-80-8075-376-4
AFD 02 Botíková, Andrea – Uríčková, Alena - Martinková, Jana: Problematika
práv pacientov v profesii sestra.

Zborník z III. vedeckej konferencie

pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou „ Výchova a vzdelávanie
v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu“, str. 6 - 13, Trenčín, 2009, ISBN 978-808075-376-4
AFD 03 Uríčková, Alena- Lajová, Andrea: Doktor House povie, čo mu príde na
jazyk. Zborník príspevkov: „Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej
verejnosti v zdravotníckych disciplínach II“, str.62-64 , Trnava, 2009, ISBN 97832

80-8082-295-8.
AFD 04 Lajová, Andrea - Botíková, Andrea - Uríčková, Alena: Edukácia
sluchovo postihnutých pacientov v ošetrovateľskom procese. Zborník
príspevkov: „ Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu.“ s.143- 147 , Trnava,
2009. ISBN 978-80-8082-315-3.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC 01

Uríčková, Alena- Lajová, Andrea: Kvalita – história, súčasnosť,

legislatíva. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny, s.193 – 196,
Brno, 2009, ISBN 978-80-86793-12-2
AFC 02 Lajová, Andrea - Uríčková, Alena: Etické aspekty pri ošetrovaní
onkologických pacientov vo výučbe študentov ošetrovateľstva. Edukační
sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny, s.166 – 168, Brno, 2009, ISBN 97880-86793-12-2
AFC 03 Botíková, Andrea – Ilievová, Ľubica - Uríčková, Alena: Implementácia
aktívneho sociálneho učenia v odbore ošetrovateľstvo. Sborník příspěvku IV.
Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí.: „Cesta k
profesionálnímu ošetřovatelství IV“, str. 60 - 61, Opava, 2009, ISBN 978-80-7248521-5
AFC 04 Botíková, Andrea - Uríčková, Alena- Lajová, Andrea: Etický rozmer
v osobnostných vlastnostiach sestry. Sborník 1. konference k aplikované etice
s mezinárodní účastí: „ Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. s.193
– 196, Zlín, 2009, ISBN 978-80-7013-506-8.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG 01 Miháliková, Zuzana – Jenčíková, Marcela – Matulníková, Ľudmila –
Uríčková, Alena : Analýza faktorov pri uplatnení kompetencií sestry
v súčasnej ošetrovateľskej praxi. 2. medzinárodní kongres: Ošetřovatelské
pohledy na péči o zdraví. Se studetskou sekcí: : „Zdraví – věc společná“, s. 21,
Zlín, 2009. ISBN 978 – 80 – 7318 – 897 – 9.
33

AFL Postery z vedeckých konferencií
AFL 01 Botíková, Andrea – Uríčková, Alena: Zdravá životospráva = zdravé
srdce.

Zborník

z vedeckej

konferencie

s medzinárodnou

účasťou

„

Ošetrovateľstvo a zdravie III., Pohyb a zdravie VI.“, str. 233 - 236, Trenčín, 2009,
ISBN 978-80-8075-384-9
V kategórii B
a) vyžiadané prednášky na medzinárodnej konferencii
Zoznam prednášok:
BCI Skriptá a učebné texty
BCI 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
[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Gerlichová, Katarína ; Ilievová, Ľubica ;
Matulníková, Ľudmila ; Mojtová, Martina ; Uríčková, Alena]
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK Alena Uríčková: Zdravotná dokumentácia In: Manuál pre mentorky
v ošetrovateľstve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. ISBN 978-808082-253-8. s. 146-172

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
BED 01 Alena Uríčková: Legislatíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
In:

Manuál

pre

mentorky

v ošetrovateľstve.

Trnava:

Typi

Universitatis

Tyrnaviensis, 2009. ISBN 978-80-8082-253-8. s. 134-146.
BED 02 Alena Uríčková: Štandardy v ošetrovateľstve. In: Manuál pre
mentorky v ošetrovateľstve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. ISBN
978-80-8082-253-8. s. 172-178.
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PhDr. Andrea Lajdová
V kategórii A:
a) vyžiadané prednášky na niektorej z významných medzinárodných konferencií
s náročným recenzovaním
Zoznam vyžiadaných prednášok:
AFA

Vzdelávanie

sestier

na

Slovensku

/

A.

Lajdová.

In: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008 : [sborník
článků a abstrakt XV. Národního kongresu ČSARIM, Brno, 15.-18. říjen 2008]. - 1.
vyd. - Praha: Galén, 2008. - ISBN 978-80-7262-589-5. - S. 239-242.
b) členstvo v organizačnom výbore významnej medzinárodnej konferencie
s náročným recenzovaním
Zoznam konferencií:
AFD Multikultúrna výchova vo vzdelávaní sestier / Alena Uríčková, Andrea
Botíková,

Andrea

Lajdová,

Ľubica

Ilievová,

Jana

Martinková.

In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu [elektronický
zdroj] : III. vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou
účasťou, 29. januára 2009, Trenčín. - [1. vyd.]. - Trenčín: Fakulta zdravotníctva.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-376-4.
-

S.

162-167.

[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Lajdová, Andrea ; Ilievová, Ľubica ; Martinková,
Jana]
AFD Využitie kompetencií emočnej inteligencie v ošetrovateľstve / Ľubica
Ilievová,

Andrea

Lajdová.

In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na kvalitu [elektronický
zdroj] : III. vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou
účasťou, 29. januára 2009, Trenčín. - [1. vyd.]. - Trenčín: Fakulta zdravotníctva.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-376-4.
-

S.

88-92.

AFD
Doktor House povie, čo mu príde na jazyk... = Doctor House says what it
comes

to

his

mind...

/

Alena

Uríčková,

Andrea

Lajdová.

In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych
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disciplínach II [elektronický zdroj] = Modern trends in education of professionals
and laymen in health disciplines II : zborník príspevkov, 2. medzinárodná
konferencia

o

problematike

výučby

odborných

predmetov,

informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. september 2009 :
Proceedings of the 2nd international conference on education of specific subjects,
information-communication technologies and foreign languages, Trnava 9th
September 2009. II. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. - ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 62-64.
AFL

Nefajčiť

je

moderné

/

A.

Lajdová,

J.

Martinková.

In: Ošetrovateľstvo a zdravie III [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, 2. apríla 2009, Trenčín. - [1. vyd.]. Trenčín: Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne,

2009.

-

ISBN

978-80-8075-384-9.

-

S.

268-270.

AFB Prevencia pádov u pacientov s osteoporózou / A. Botíková, A. Lajdová,
E.

Kollárová.

In: Ošetrovateľstvo a zdravie III [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, 2. apríla 2009, Trenčín. - [1. vyd.]. Trenčín: Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-384-9. - S.
7-11.

AFB Problematika komunikácie

v ošetrovateľskej

praxi /Lajdová,

A.,

Uríčková, A./ In: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve
[recenzovaný] zborník z 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,
Trnava, 19. novembra 2009. – 1. vyd. – Trnava: Trnavská univerzita, 2009. –
ISBN 978-80-8082-308-5.
AFB Význam spánku v živote človeka /Lajdová, A./ In: Ošetrovateľstvo 21.
storočia v procese zmien III. Zborník z medzinárodného sympmózia.- [1. vyd.]. –
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. - ISBN 978-80-8082-308-5.

AFC Kvalita - história, súčasnosť, legislatíva / Uríčková, A., Lajdová, A..
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In: Edukační sborník : XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro
nelékařské zdravotnické pracovníky. - [1. vyd.]. - Brno: Masarykův onkologický
ústav

v

Brně,

2009.

-

ISBN

978-80-86793-12-2.

-

S.

193-196.

AFC Etické aspekty pri ošetrovaní onkologických pacientov vo výučbe
študentov

ošetrovateľstva

/

Lajdová,

A.,

Uríčková,

A..

In: Edukační sborník : XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro
nelékařské zdravotnické pracovníky. - [1. vyd.]. - Brno: Masarykův onkologický
ústav v Brně, 2009. - ISBN 978-80-86793-12-2. - S. 166-168.
BEC
Etický rozmer v osobnostných vlastnostiach sestry / Botíková Andrea,
Uríčková

Alena,

Lajdová

Andrea.

In: Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi [elektronický zdroj] :
[recenzovaný] sborník z 1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí
konané ..., Zlín 13. října 2009. - 1. vyd. - Brno: Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů, 2009. - ISBN 978-80-7013-506-8. - S. 6-9.
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8 Projekty
Riešené v roku 2009 – ako partner
Názov projektu: STUDENTSKÝ PROJEKT S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Rozvoj kompetencí zdravotní sestry a porodní asistentky v oblasti prevence
civilizačních chorob aneb "Zdraví - věc společná", Univerzita Tomáše Bati – ve
Zlíne , Institut zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství.
Financovanie: Zlínsky kraj, Krajská pobočka VZP Zlín, Krajská nemocnice T. Bati
ve Zlíne, a.s., Magistrát města Zlín, Státní zdravotní ústav, Dislokované
pracoviště podpory zdraví ve Zlínskem kraji, ELPIK, MERSI
Trvanie projektu: jún 2009 – december2009
Mená riešiteľov : PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., PhDr. Alena Uríčková,
Zuzana Miháliková, Marcela Jenčíková
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9 Medzinárodná spolupráca
1. Učiteľské mobility v roku 2009
Prijaté
Meno : Mgr. Michaela Karafiátová
Organizácia: Univerzita Tomáše Bati
– ve Zlíne, Ústav ošetřovateství, CZ
Účel a cieľ návštevy: ERASMUS
Dátum od - do : 29.3. – 3.4. 2009
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10 Členstvo v odborných organizáciách
Akademický senát FZaSP TU
PhDr. Andrea Botíková, PhD.

Vedecká rada FZSP TU
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Slovenská lekárska spoločnosť - Sekcia onkologických sestier
PhDr. Alena Uríčková
Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch
PhDr. Jana Martinková

11 Iné aktivity
- študentská kvapka krvi
- exkurzie v zdravotníckych zariadeniach na špecializovaných pracoviskách u nás
aj v zahraničí ( Viedeň, Praha, Bratislava)
- konferencia „psychoterapeutické a komunikačné prístupy v ošetrovateľstve“
- exkurzia vo Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe - 25.3. – 27.3.2009
- exkurzia Viedeň

12 Vízia do roku 2010
Konferencia pri príležitosti 375. výročia založenia TU v Trnave
Konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci fakulty
1. Výučba
- využívanie e- learning,
- kontaktnú výučbu minimalizovať na 18 hod./ týždenne
2. Výskum
- zvýšenie VVČ produktivity, publikácie v karentovaných časopisoch, citácie v
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zahraničných databázach
- zahraničné a domáce projekty a granty
3. Medzinárodná spolupráca
- študentské a učiteľské mobility - Erasmus
4. Doktorandské štúdium
- zvýšiť počet novoprijatých interných doktorandov
5.

Externé štúdium

- v externej forme bude v študijnom odbore Ošetrovateľstvo Bc. stupeň
legislatívne v rámci celej SR ( normy a kritériá EÚ) štúdium zrušené
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