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I. Základné údaje 
I.1 Priezvisko, meno, tituly Daria Rabárová, MUDr., PhD. 
I.2 Rok narodenia 1980 
I.3 Názov a adresa pracoviska Katedra ošetrovateľstva 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavská univerzita v Trnave  
Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava 

I.4 E-mailová adresa:  daria.rabarova@truni.sk 
II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok  Odbor a program 
Vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa 

1.Lekárska fakulta, Karlovej univerzita v 
Prahe 

2003 Všeobecné lekárstvo 

Vysokoškolské vzdelanie 
tretieho stupňa 

Trnavská univerzita v Trnave 2006 Verejné zdravotníctvo 

Titul docent    
Titul profesor    
Doktor vied    
Ďalšie vzdelávanie Slovenská zdravotnícka univerzita 

 
 špecializácie v odbore 

tropická medicína 
a anestéziológia 
a intenzívna medicína 

III. Zabezpečované činnosti 
III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené 
 Bakalárske Diplomové Dizertačné 
Počet  0 0 0 
III.2 Aktuálna pedagogická činnosť 
Prvá pomoc a resuscitácia 
III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť 
Intenzívna medicína 
Interné lekárstvo 
III.4 Aktuálna tvorivá činnosť 
 
IV. Profil kvality tvorivej činnosti 
IV.1 Prehľad výstupov 
 Celkovo Za posledných šesť rokov 
Počet výstupov evidovaných vo Web of 
Science alebo Scopus   
Počet výstupov kategórie A   
Počet výstupov kategórie B   
Počet citácií Web of  Science alebo 
Scopus, v umeleckých študijných 
odboroch počet ohlasov v kategórii A 

  

Počet projektov získaných na 
financovanie výskumu, tvorby   
Počet pozvaných prednášok na 
medzinárodnej/národnej úrovni 6/1 6/1 
IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  
päť. 

1. 
Úspešná kardiopulmonálna resuscitácia a jej etické a právne aspekty / Alexandra Šimková et al. 
In: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2011. - Prešov : A print., 2011. - ISBN 978-80-
970708-0-9. - S. 225-231. 

2.  
3.  
4.  
5.  
IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za 
posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov. 

1. 
Úspešná kardiopulmonálna resuscitácia a jej etické a právne aspekty / Alexandra Šimková et al. 
In: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2011. - Prešov : A print., 2011. - ISBN 978-80-
970708-0-9. - S. 225-231. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=93000&fs=8F50BB57F6014CDD91C454BC5BD626AE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=93000&fs=8F50BB57F6014CDD91C454BC5BD626AE


2.  
3.  
4.  
5.  
IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. 
Maximálne päť projektov. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. 
Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach 
Slovenská lekárska komora 
V. Doplňujúce informácie 
Je prednostkou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava a je pedagógom na Katedre 
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má špecializácie v odbore 
tropická medicína a anestéziológia a intenzívna medicína. Venuje sa hlavne intenzívnej medicíne a starostlivosti 
o kriticky chorých pacientov.  
 
V.2 Ďalšie aktivity 
V rokoch 2004-2011 dlhodobo pracovala v nemocniciach v Keni, Ugande a Burundi a na projekte „House of 
Family“ v Kambodži.  
Dátum poslednej aktualizácie 16.5.2018 
 


