
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

2007 Ošetrovateľstvo

2009 Ošetrovateľstvo

2014 Ošetrovateľstvo

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2015 – trvá

2009 – 2015

2009 - 2012

2005 - 2009

1990 – 2005

IV.c Rok / Year

2008

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Trnavská univerzita v Trnave 

Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava

II.4 Titul docent / Associate professor

11.2.2021

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave

Stredná zdravotnícka škola Trenčín

ADOS – AD Vita s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie  

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1972

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Katedra ošetrovateľstva

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent 

Stredoškolský učiteľ

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

Ošetrovateľstvo

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position Odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address alena.dziacka@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

http://fzsp.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-ose

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Špecializácia v špecializačnom odbore – Ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite

Zriaďovateľ, Manažér ošetrovateľskej starostlivosti

Sestra Privátna očná ambulancia 

NsP Trenčín - Interné odd.

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

I.1 Priezvisko / Surname Dziacka

I.2 Meno / Name Alena

Garant ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-SALUS, neštátne zdravotnícke zariadenie 
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2010

2010

2010

2011

2012

2013

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava

Ošetrovateľstvo – rigorózna skúška Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Osvedčenie o prvej atestácii

Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov pre učiteľov stredných 

odborných škôl – odborná zložka - frekventanti

Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – 

Tvorba a vyhodnotenie školského testu

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Ústav stredoškolskej 

zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov 

Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – 

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava

Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – 

Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

0

0

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I.
verejné zdravotníctvo/Public 

Health

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo v komunite Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo v psychiatrii Ošetrovateľstvo

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Prvá pomoc

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

Ošetrovateľský proces

Prvá pomoc a resuscitácia  Verejné zdravotníctvo

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

25

6

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

0V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve I.

Súvislá klinická prax I.-VI.

Ošetrovateľské techniky

Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS 

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Prázdninová klinická prax I.-II. Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

0

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

34

0

0

0

2.3

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Spokojnosť so starostlivosťou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu pacienta a rodiny = Satisfaction with the care of the home care nursing 

agency from the point of view of the patient and the family / Alena Dziacka, Andrea Botíková, Barbora Bilková.

In: Sestry : hlas v popredí - zdravie pre všetkých. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. - ISBN 978-80-558-1418-6. - S. 24-29 *CD-ROM+.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitom v domácom prostredí / Alena Dziacka, Andrea Botíková, Daniela Jankovičová.

In: Multidisciplinárna spolupráca v ADOS. - Kežmarok : Asociácia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 2019. - ISBN 978-80-971969-1-2. - S. 12-21 *online+.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Chronická rana v domácom prostredí z pohľadu ošetrovateľstva / Alena Dziacka, Andrea Botíková.

In: Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v kontexte pomáhajúcich profesií. - Michalovce : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 

Detašované pracovisko Bl. Metoda D. Trčku, 2016. - ISBN 978-80-8132-144-3. - CD-ROM; S. 102-106.

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Riziko syndrómu vyhorenia u sestier pracujúcich na geriatrickom oddelení / Alena Dziacka, Nikola Popovičová.

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 24-29 *CD-ROM+.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

State the output and the corresponding citation.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vzťah medzi záujmom laickej verejnosti o ADOS a vybranými determinantami / Alena Dziacka, Andrea Botíková.

In: Diagnostika v domácí zdravotní péči. - Hradec Králové : Pracoviště ošetřovatelské péče, 2015. - ISBN 978-80-906319-0-8. - S. 24-30.

2.3

0

0

0

41

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vydavateľstvách

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť systému zdravotnej starostlivosti / Botíková A., Dziacka A. In: Ošetrovateľstvo. - Prague : Ottova tiskárna 

s.r.o., 2011. 136 s. - ISBN 978-80-260-1322-8. - s. 7-25.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DZIACKA, A.: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o SDN v domácom prostredí. In: Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém *elektronický zdroj+ / 

Andrea Botíková et al. ; *rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová+. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 

univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0010-2. – s. 86 – 125 - Popis urobený: 29.03.2017. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/13828.pdf, http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/botikova_putekova-syndrom-diabetickej-nohy-ako-

osetrovatelsky-problem.pdf.pdf

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Príjem, preloženie a prepustenie pacienta / Alena Dziacka.

In: Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0170-3. - S. 86-125 *print+.. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15521.pdf

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Religious orders in Slovakia on the way to the development of professional nursing / Alena Dziacka, Andrea Botíková.

In: Slovak journal of health sciences. - ISSN 1338-161X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 123-126 *print+.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Edukácia pacienta s vredovou chorobou predkolenia = Education patient with Ulcus cruris / Alena Dziacka, Zuzana Darulová.

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 3 (2020), s. 16-21 *print, online+.. - Spôsob prístupu: https://www.sksapa.sk/casopisy-a-

publikacie.html

T_Z_VUPCH_SjAj_1_2020



2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2019

2018

2017

2016

2015

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

Člen organizačného výboru

Člen organizačného výboru

Člen organizačného výboru

Člen organizačného výboru

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Nové trendy v ošetrovateľstve II

Nové trendy v ošetrovateľstve III

Nové trendy v ošetrovateľstve IV

Nové trendy v ošetrovateľstve V

Nové trendy v ošetrovateľstve VI 

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

Člen organizačného výboru
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VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

Od  22. 04. 2018 do 26. 

04. 2018

Zmapovanie aktuálnych a nových 

možností pre potreby mobility a 

stáží pedagógov, ktorí 

zabezpečujú praktickú výučbu v 

Bc. stupni štúdia FZaSP TU – v 

spolupráci s mentorkami. 

Husova 11, 301 00 Plzeň FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ 

UNIVERZITY V PLZNI

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study
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