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PREDSLOV 

 

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 za rok 2017. 

Katedra ošetrovateľstva pracuje pod vedením doc. PhDr. Andrei Botíkovej, PhD. Katedra 

Ošetrovateľstva aj v roku 2017 pokračovala v mnohých úspešných aktivitách. Dosiahla 

pozoruhodné výsledky na poli profesijného rastu vysokoškolských pedagógov, taktiež aj 

v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej práce. Členovia katedry intenzívne spolupracujú 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. Medzi 

najvýznamnejších vyberieme – dve členky katedry úspešne obhájili vedecko – pedagogický 

titul docent v študijnom odbore Ošetrovateľstvo na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Vďaka 

neustálemu záujmu o náš študijný odbor sa vedenie fakulty a univerzity podporiť a zabezpečiť 

nové, moderné priestory na praktickú výučbu ošetrovateľských techník v areáli FN Trnava. 

V modernom pavilóne má katedry k dispozícii tri nové učebne ošetrovateľských techník, 

prednáškové priestory pre potreby celej fakulty a taktiež aj šatne pre študentov, ktorí 

vykonávajú klinickú prax v prirodzených podmienkach. Naši pedagógovia zabezpečujú 

výchovno – vzdelávací proces u študentov na bakalárskom stupni štúdia a zároveň sa 

zúčastňujú na výučbe v iných príbuzných študijných odboroch fakulty ako je - laboratórne 

vyšetrovacie metódy, verejné zdravotníctvo a sociálna práca. Pre skvalitnenie vzdelávacieho 

procesu a neustáleho vzdelávania sa členovia katedry aktívne zúčastňujú odborných podujatí, 

najmä konferencií, kongresov a seminárov. 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, zvlášť 

v náročnom období, keď je v nemocniciach nedostatok sestier. Pozitívne hodnotím 

mimoškolské aktivity nielen členov katedry, ale aj študentov, ktorí sa pravidelne podieľajú na 

organizácii a realizácii aktivít. Informácie o novinkách a udalostiach majú študenti a 

pedagógovia možnosť získať na našej webovej stránke katedry, ktorá je pravidelne 

aktualizovaná. V nasledujúcom roku sa členovia katedry budú naďalej snažiť zvyšovať 

odbornú úroveň a kvalitu výučby na základe požiadaviek prichádzajúcej novej akreditácie. 

Zároveň sa budú venovať intenzívnemu vedeckému bádaniu vlastnými silami a prostriedkami 
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a tiež prostredníctvom spolupráce so zahraničnými a domácimi vzdelávacími a 

zdravotníckymi inštitúciami. Predkladaná výročná správa a všetky aktivity v nej uvedené sú 

dôkazom zodpovednej, dlhoročnej a precíznej práce všetkých členov Katedry ošetrovateľstva, 

za čo im všetkých srdečne ďakujem.  

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

vedúca Katedry ošetrovateľstva 
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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE 

 

1.1 Poslanie Katedry ošetrovateľstva 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

poskytuje jednoodborové štúdium v študijnom odbore Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni 

štúdia v dennej a externej forme. Študijný odbor Ošetrovateľstvo je zameraný na rôzne 

odvetvia ošetrovateľskej starostlivosti a tvorí predpoklady na dosiahnutie vzdelania a získania 

odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sestra. Členovia Katedry 

ošetrovateľstva sa zároveň podieľajú i na výučbe študentov iných odborov na FZaSP TU aj 

iných výučbových zariadeniach v Slovenskej republike a v zahraničí. Okrem pedagogickej 

a vedecko-výskumnej činnosti sa členovia katedry úspešne zapájajú do akcií podporujúcich 

zdravotnícke aktivity, najmä z oblasti darcovstva krvi, prvej pomoci a dobrovoľníckych 

aktivít súvisiacich s migrantmi. 

Katedra ošetrovateľstva svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto 

oblasti: 

- Teória ošetrovateľstva, 

- Komunikácia v ošetrovateľstve,  

- Ošetrovateľstvo v jednotlivých klinických odboroch (chirurgické, interné, geriatrické, 

psychiatrické, ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko – 

pôrodnícke, pediatrické, neurologické a iné), 

- Prvá pomoc, 

- Prevencia v ošetrovateľstve, 

- Výskum v ošetrovateľstve, 

- Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 

- Manažment v ošetrovateľstve, 

- Klinická prax. 

Vyučovací proces pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, 

účasti na výskume a odbornej klinickej praxi v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, 

domovoch sociálnych služieb, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pod. 

Štúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a vykonaním štátnych 

záverečných skúšok pozostávajúcich z teoretickej a praktickej časti. 

Vedecká činnosť sa odohráva v multidisciplinárnych zoskupeniach vedcov doma 

i v zahraničí. Publikačná činnosť je smerovaná na domáce i zahraničné odborné časopisy 

a konferencie.  
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1.2 Členovia katedry ošetrovateľstva v roku 2017 

 

Vedúca katedry: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

Profesori:  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

Docenti a odborní asistenti: 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

PhDr. Andrea Bratová, PhD. (do 28.2.2017) 

doc. MUDr. Andriana Kršáková, PhD.  

doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. (do 30.11.2017) 

MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

MUDr. Marián Streško, PhD. 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.  

MUDr. Igor Duda, PhD.  

MUDr. Ondrej Lahký, PhD.  

doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.  

 

Sekretariát katedry: Mgr. Jana Ondrejková 
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1.3 Profesionálne zameranie členov katedry 

Činnosť KOŠ zabezpečoval v roku 2017 kolektív interných a externých zamestnancov.  

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.: V súčasnosti pôsobím ako vedúca Katedry 

ošetrovateľstva na FZaSP Trnavskej univerzity. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem 

histórii ošetrovateľstva, komunikácii v ošetrovateľstve, právu a legislatíve v ošetrovateľstve a 

témam z pohľadu chirurgického ošetrovateľstva. V publikačnej aktivite sa venujem 

problematike ošetrovania chronických rán, ako aj vedeniu záverečných prác študentov 

ošetrovateľstva. Som zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých učebníc a skrípt 

určených  pre študentov ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Som 

posudzovateľom vedeckých projektov ako aj recenzent rôznych vedeckých i odborných 

publikácií. Zároveň som členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave a 

členkou redakčnej rady v časopisoch  Kontakt (ČR) a Zdravotnícke listy (SR). 

 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a liečbe 

ochorení GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti, a výskumným projektom 

zameraným na miniinvazivitu v chirurgii a personalizovanú medicínu v onkológii, resp. 

onkochirurgii. V oblasti pedagogickej uplatňujem svoje poznatky pri aplikácii v predmete 

Anatómia a Chirurgia.  

 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a 

liečbe ochorení GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (Morbus Crohn, Ulcerózna 

kolitída). Ďalej sa venuje 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  poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.  

 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.: garant bakalárskeho stupňa odboru 

Ošetrovateľstvo.  Jej odborným zameraním je teória v ošetrovateľstve, oblasť ošetrovateľstva 

v intenzívnej starostlivosti, prvej pomoci a ORL ošetrovateľstvo. Absolvovala špecializačné 

štúdium v odbore Intenzívna starostlivosť v chirurgii a certifikovanú pracovnú činnosť 

v odbore Audiometria. Pôsobí aj ako sestra na ORL ambulancii, je krajskou odborníčkou v 

odbore Ošetrovateľstvo pre TTSK. Je členkou pracovnej skupiny pre tvorbu 

Štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov pre odbor Ošetrovateľstvo pri 
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Ministerstve zdravotníctva SR. Pôsobí ako podpredsedníčka Akademického senátu FZaSP TU 

v Trnave. 

 

PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V rámci pedagogickej činnosti sa venujem, 

transkultúrnemu, onkologickému, chirurgickému, paliatívnemu ošetrovateľstvu 

a ošetrovateľským technikám. Aktívne spolupracujem s námestníčkou pre ošetrovateľskú 

starostlivosť FN a s mentormi, ktorí pôsobia pri výchovno – vzdelávacom procese v klinickej 

praxi. Som aktívnou členkou sekcie sestier pracujúcich v onkológii a mamológii pri SLS 

a riadnou členkou SKSaPA.  Som členkou Etickej a Edičnej komisie FZaSP na Trnavskej 

univerzite v Trnave. Som spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc.  

 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.: V súčasnej dobe sa venujem problematike 

kardiovaskulárnych ochorení s dôrazom na ich komplexnú diagnostiku a liečbu, zároveň sú 

mojou záujmovou oblasťou aj všetky oblasti primárnej a sekundárnej prevencie 

kardiovaskulárnych ochorení. Tieto témy sú obsahom publikovaných skrípt (interná 

propedeutika,  rehabilitácia pacientov s KV ochoreniami), kapitol v učebniciach a v odborných 

časopisoch ako aj obsahom početných prednášok. Druhou oblasťou môjho záujmu je 

ultrazvuková diagnostika v celej svojej šírke. Jej problematika je obsahom dvoch monografii (z 

toho jedna na CD), viacerých publikácií doma aj v zahraničí a mnohých prednášok na 

Slovensku aj na kongresoch v zahraničí. V pedagogickej činnosti uplatňujem svoje vedecké 

a praxou získané poznatky v predmetoch súvisiacich s vnútorným lekárstvom, propedeutikou 

všeobecne a s diagnostikou pomocou zobrazovacích metód, predovšetkým ultrasonografie. 

Okrem toho mám 10 ročné skúsenosti s riadiacou prácou vo vysokom školstve. 

 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2006. 

V súčasnosti zastávam pozíciu zástupkyne vedúcej katedry. Zameriavam sa na ošetrovateľské 

techniky, etiku a edukáciu v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v gynekológii, pôrodníctve a 

vnútornom lekárstve, komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. Východiskom 

môjho pracovného zamerania je 27 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier 

a pôrodných asistentiek. V pedagogickom procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. 

Som spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc. Od roku 2011 som členkou 

Vedeckej rady FZaSP.  
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doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 

2014 ako odborný asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné 

záležitosti a prvá prodekanka na FZaSP TU v Trnave. Východiskom pre moje pracovné 

zameranie je 20 ročná klinická prax  na internej a hematologickej ambulancii. V rámci 

výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, edukácii, prevencii 

v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu  a ošetrovateľským postupom. V rámci 

klinických cvičení pôsobí na internej klinike. Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť 

interného, geriatrického ošetrovateľstva a edukácii. 

 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.: 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 viacerých 

vysokoškolských učebníc.  

 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: Člen Katedry ošetrovateľstva, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vzdelávanie: Výskum              

v ošetrovateľstve, Seminár k záverečnej práci, Kritické čítanie a písanie. Profesijná orientácia: 

výskum vplyvu aktívneho sociálneho učenia v odbore Ošetrovateľstvo na zvládanie záťaže a 

mechanizmy zvládania záťaže, archívny výskum zameraný na ošetrovateľské vzdelávanie       

v období prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1938. Autorka vedeckých 

monografií, vysokoškolských učebníc, riešiteľka viacerých vedeckých a vzdelávacích 

grantov, recenzent vysokoškolských učebníc, recenzent projektov KEGA MŠVVaŠ SR 

Ocenenia: Cena dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

za rozvoj odboru Ošetrovateľstvo, Strieborná medaila rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

za rozvoj univerzity v oblasti vzdelávania a starostlivosti o študentov 

 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.: prodekanka pre spoluprácu s Fakultnou 

nemocnicou Trnava, poverená vedením Infekčnej kliniky FN Trnava. Venujem sa 

diagnostike, liečbe a prevencii infekčných ochorení ako aj výučbe predmetov s danou 

problematikou. Zaujímam sa o problematiku antibiotickej liečby, ochorenia Lymskej 

boreliózy i nozokomiálnych nákaz. 
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PhDr. Andrea Bratová, PhD.: (do 28.2.2017) Profesionálne zameranie v odbore 

anestéziológia a intenzívna starostlivosť, prvá pomoc. Členka hlavného výboru v Slovenskej 

resuscitačnej rady. Členka hlavného výboru v SKSaPA, pre Sekciu sestier pracujúcich 

v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Členka: redakčnej rady časopisu SKSaPA 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.   

 

doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.: (do 30.11.2017) Lekár pracujúci v oblasti 

ženského zdravia na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. Ako 

člen Katedry ošetrovateľstva vyučuje v študijnom programe ošetrovateľstvo a laboratórne 

vyšetrovacie metódy. Školí záverečné práce a vedie doktorandov. Ako docent misijnej 

a charitatívnej sociálnej práce pôsobí v  medzinárodnom prostredí  rozvojových projektoch. 

Organizačne a odborne viedol komunitné zdravotné stredisko v St. Raphael,  Mihango, Keňa, 

Centre de Sante Hand for Help Jacmel, Haiti a Slovak Aid pôrodnicu v Gordhime, Južný 

Sudán. Po zemetrasení na Haiti viedol záchranný zdravotnícky tím v poľnej nemocnici v 

ruinách Quisqueya University, PettionVille, Port au Prince, Haiti. V dizertačnej práci sa 

venoval dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti a liečby HIV v treťom svete a na Slovensku. 

Publikuje v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce so zameraním na marginalizované a 

ohrozené skupiny. Som členom Tropic teamu. 

 

MUDr. Ondrej Lachký, PhD.: Prednosta Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.        

V pedagogickej činnosti sa snažím získané poznatky aplikovať v predmete Gynekológia a 

pôrodníctvo na Bc. stupni Ošetrovateľstva.  

 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.: Člen Katedry ošetrovateľstva FZaSP TU 

v Trnave, pedagóg pre OŠE, VZ , LVM a SP, člen Vedeckej rady TU v Trnave, Vedeckej 

rady FZaSP TU v Trnave, Akademického senátu TU v Trnave, predseda aj člen štátnicových 

komisii Bc. a Mgr., člen doktorandských komisií, členstvo vo vedeckých výboroch,  

recenzent. Čestné členstvo v Českej chirurgickej spoločnosti JEP, člen výboru Slovenskej 

chirurgickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti slovenskej cievnej 

chirurgie, Slovenskej angiologickej spoločnosti, Českej angiologickej spoločnosti, Českej 

flebologickej spoločnosti, Medzinárodnej gastroenterologickej spoločnosti, člen výboru 

Slovenskej lekárskej spoločnosti v Trnave, člen redakčnej rady časopisu Slovenská chirurgia, 

Krajský odborník pre chirurgiu.  
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Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2015 

ako odborný asistent. Východiskom pre moje profesionálne zameranie je prax sestry 

v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Vo svojej publikačnej činnosti sa venujem 

problematike ošetrovateľstva v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. V rámci 

pedagogickej činnosti sa venujem ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu v intenzívnej 

starostlivosti, prvej pomoci a resuscitácii. V klinickej praxi pôsobím na pracoviskách 

chirurgických odborov. Som spoluautorom vedeckej monografie „Adaptácia nástrojov 

merania v ošetrovateľstve“. Pôsobím ako inštruktor kurzov prvej pomoci organizovaných 

SČK,  spolupracujem na organizovaní súťaže „ Mladý záchranár“  a mobilných odberov krvi 

pod záštitou SČK. Ako dobrovoľník sa zúčastňujem na „ Dni záchrany života“. 

 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobím od roku 2015 ako 

odborný asistent. Východiskom pre moje odborné zameranie je 16 ročná klinická a 6 ročná 

pedagogická prax. Mám ukončené špecializačné štúdium – ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na SZU v Bratislave. Zameranie záverečných prác bolo orientované na oblasť 

komunitného ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti sa venujem: ošetrovateľstvu  

v komunite, v interných odboroch, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu, 

psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, prvej pomoci a klinickej praxi. V pedagogickom 

procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. Som spoluautorkou vysokoškolskej 

učebnice Ošetrovateľstvo v teórii a praxi a vedeckej monografie Syndróm diabetickej nohy 

ako ošetrovateľský problém. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľam na 

tvorbe výučbových materiálov. Pracovala som na grantovom programe ,,Podpor školu 

nápadom“  - Nadácie Slovenskej sporiteľne – 2016. 

 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD.: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobím ako odborný 

asistent od roku 2015. V rámci prednáškovej činnosti sa venujem ošetrovateľským technikám, 

ošetrovateľskému procesu, komunikácii v ošetrovateľstve, gerontologickému ošetrovateľstvu 

a klinickej praxi. Mojim odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej 

starostlivosti o seniorov, ktorej sa venujem v záverečných prácach i v publikačnej činnosti. 

Východiskom môjho pracovného zamerania sú absolvované špecializačné štúdiá 

Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykovej univerzita v Brne a Ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite a trvajúca odborná prax na oddelení dlhodobo chorých. Som 

spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I., II. 

a Prevencia v ošetrovateľstve.   
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2 VZDELÁVACÍ PROCES 

 

2.1 Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

 

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, ako aj požiadavkám Nariadenia vlády 

296/2010. Celkový rozsah štúdia je minimálne 4600 hodín. Bakalársky študijný program 

v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje ako 3 – ročné v dennej forme štúdia a 4- ročné 

v externej forme štúdia.  

Externá forma štúdia bakalárskeho stupňa odboru Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola znovuotvorená v roku 2016. V roku 

2017 boli prví absolventi prvého ročníka a na jeseň začal úspešne fungovať druhý ročník.  

Vzhľadom k tomu, že obsahovo je študijný program zhodný pre obe formy štúdia, podmienky 

pre prijatie do externej formy štúdia sú rovnaké, ako podmienky pre prijatie do dennej formy 

štúdia. Externá forma štúdia je rovnako, ako denná forma štúdia, v dĺžke 4600 hodín výučby, 

z toho praktická výučba je v dotácii 2724 hodín. Externé štúdium trvá 4 roky, jeho výučba 

prebieha v piatky a soboty počas 14. týždňov každého semestra. Štúdium zahŕňa aj povinnú 

súvislú klinickú a prázdninovú klinickú prax. 

 

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob ich výberu: Bc. denná/externá forma 

Podmienkou prijatia na denné i externé štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené 

maturitnou skúškou. Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v dennej forme prebieha 

výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy. Uchádzač musí byť 

zdravotne spôsobilý. Vzhľadom k tomu, že obsahovo je študijný program zhodný pre obe 

formy štúdia (a teda aj počet hodín praxe), podmienky pre prijatie do externej formy štúdia sú 

rovnaké, ako podmienky pre prijatie do dennej formy štúdia. 

Sestra – bakalár (I. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -

preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a 

skupinám metódou ošetrovateľského procesu. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s 

výsledkami hodnoverných výskumov. Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo 

sa realizuje ako 3 – ročné v dennej forme štúdia a 4- ročné externé.  
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Profil absolventa:  

Absolvent bakalárskeho štúdia získava odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktorá je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských 

potrieb jednotlivca, rodiny a komunity. Poskytuje potrebné informácie k podpore 

a udržiavaniu zdravia, ošetrovateľskú starostlivosť zdravým, chorým, handicapovaným 

a zomierajúcim. Absolvent získava kompetenciu pre samostatné rozhodovanie, riadenie 

v oblasti ošetrovateľstva a v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii v súlade s platnou 

legislatívou. Absolvent nesie zodpovednosť za ošetrovateľskú prax vykonávanú metódou 

ošetrovateľského procesu. Uplatní sa pri samostatnom vykonávaní ošetrovateľskej praxe  

v multidisciplinárnom tíme. Vykonáva edukáciu jednotlivcov, rodín a komunít v zdraví 

a v chorobe. Podieľa sa na výučbe študentov a výskume v ošetrovateľstve.  

Zručnosti – absolvent ovláda prakticky postupy pri diagnostických, liečebných 

a ošetrovateľských výkonoch. Psychomotorické, kognitívne zručnosti a afektívne schopnosti 

sú zamerané na využívanie nových technológií v ošetrovateľskej praxi. Poskytuje odbornú 

ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného 

stavu. V prístupe k jednotlivcovi, rodinám a komunite využíva komunikačné zručnosti 

a dodržiava etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry.  

Vedomosti – absolvent má poznatky z ošetrovateľskej teórie, ošetrovateľských techník, 

z klinických medicínskych disciplín a zo základov sociálnych a behaviorálnych vied. Má 

poznatky z koncepcií výchovy k zdraviu a strategických dokumentov podpory zdravia. 

Identifikuje a špecifikuje determinanty, ktoré ovplyvňujú zdravie, osobu, prostredie 

a ošetrovateľskú prax.  

Kompetencie – absolvent identifikuje a zabezpečuje plnenie potrieb ošetrovateľskej 

starostlivosti jednotlivcovi, rodinám a komunite poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú 

starostlivosť v ústavnej zdravotnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Zabezpečuje dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu. Edukuje a ochraňuje práva 

jednotlivca, rodiny a komunity v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. 

Vykonáva odborné výkony na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom podľa platnej 

legislatívy.  

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia 

 Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania sestry. Uplatní sa ako sestra pri vykonávaní ošetrovateľskej praxe 
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v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach (v ústavnej a v ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti), sociálnych zariadeniach, v agentúrach domácej a komunitnej starostlivosti. 

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. 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 a 

prázdninovú klinickú prax. Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným 

vedením skúsených sestier (mentoriek)  s vysokoškolským vzdelaním v spolupráci 

s odbornými asistentmi, docentmi a profesormi FZaSP TU v Trnave. Percentuálne vyjadrenie 

pomeru teoretickej výučby a klinickej praxe v študijnom programe. Teoretická časť 

vzdelávania = 2302 hod. Praktická časť výučby 2332 hod. 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. Štúdium si vyžaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch a klinickej 

odbornej praxi. Štúdium v bakalárskom študijnom programe je založené na kreditovom 

systéme. Jednotky učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na povinné predmety, 

povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety. 
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Tabuľka 1: Prehľad zapísaných študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo 2011 - 

2017 

Zapísaní do ročníka            

D/E 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.roč. 56/15 84/0 71/0 84/0 93/0 83/34 90/26 

2.roč. 25/91 49/15 52/0 49/0 59/0 66/0 58*/24 

3.roč. 31/117 27/96 46/25 47/0 52/0 58/0 66/0 

1.roč.Mgr. 0/83 1/53 2/57 0/37 

  

 

2.roč.Mgr. 0/75 0/76 1/56 2/56 0/35 

 

 

  

      

 

Absolv. 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Bc. D/E 29/103 20/80 42//20 45/0 46/0 55/0 66**/0 

Mgr. D/E 0/68 0/68 1/51 2/52 0/29 0/0 0/0 

 

*z toho 2 študenti boli v rámci ERASMUS + 

** predpoklad 



17 
 

3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých 

pracovníkov. Pracovníkmi katedry sú lekári (docenti a profesori) pôsobiaci na klinikách FN 

Trnava a ÚVN Praha a sestry, ktoré taktiež okrem pedagogického pôsobenia pracujú na 

čiastočný úväzok v niektorom zo zdravotníckych zariadení, prípadne disponujú dlhoročnou 

ošetrovateľskou praxou. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na realizácii 

vedeckovýskumných úloh v rámci grantov KEGA, APVV, lekári sú členmi tímov 

realizujúcich klinické štúdie. Aktívnu vedeckú činnosť členovia katedry dokumentujú 

prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentáciách 

výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách (pozri vedecko-

výskumná a publikačná činnosť pracovníkov). 

 

3.1 Publikačná a prednášková činnosť 

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2017 - KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA 

 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 

ABB, ABC, ABD) 

Počet záznamov: 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 

CAB, EAI, EAJ, FAI) 

Počet záznamov: 4 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky...) (2) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, 

CDC, CDD, AGJ) 

Počet záznamov: 2 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2) 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 

databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 

Počet záznamov: 4 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
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Science alebo SCOPUS (4) 

 

Skupina D - (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, 

AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, 

BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 

Počet záznamov: 39 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (3) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (17) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (3) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (3) 

 

Skupina N - Nezaradené 

Počet záznamov: 13 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (7) 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1) 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (3) 

 

Počet záznamov spolu: 63 

 

Menný zoznam publikácií:  

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Počet záznamov: 1 

 

AAB001 Prejavy problémového správania u pacientov s alzheimerovou chorobou / Jana 

Martinková; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vydanie. - Trnava : Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. - 92 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/14092.pdf. - 

ISBN 978-80-568-0022-5 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Počet záznamov: 2 

http://ukftp.truni.sk/epc/14092.pdf
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ACB001 Prevencia v ošetrovateľstve / Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Jana Martinková; 

[rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 

Slovenskej akadémie vied, 2016. - 183 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/13971.pdf. - ISBN 978-

80-8082-998-8 

 

ACB002 Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Jana 

Boroňová, Andrea Lajdová, Alena Uríčková, Peter Žitný ; Daniel Jirkovský, Marián Špajdel. - 

1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity 

v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. - 138 s. - 

http://ukftp.truni.sk/epc/14177.pdf. - ISBN 978-80-568-0031-7  

[Spoluautori: Boroňová, Jana ; Lajdová, Andrea ; Uríčková, Alena ; Žitný, Peter] 

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

 

Počet záznamov: 2 

 

ADC001 A new experimental model of calculous cholecystitis suitable for the evaluation 

and training of minimally invasive approaches to cholecystectomy / Ondřej Ryska et al.. 

In: Surgical endoscopy and other interventional techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 31, 

Issue 2 (2017), s. 987-994.  

CCC  

[Spoluautori: Šerclová, Zuzana ; Martínek, Jan ; Doležel, Radek ; Kalvach, Jaroslav ; Juhas, 

Stefan ; Juhásová, Jana ; Bunganič, Bohuš ; Lasziková, Eva ; Ryska, Miroslav] 

 

ADC002 An Alternatively Activated Macrophage Marker CD163 in Severely Obese Patients 

: the Influence of Very Low-Calorie Diet and Bariatric Surgery / A. Cinkajzlová et al.. 

In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 66, Issue 4 (2017), s. 641-652.  

CCC  

[Spoluautori: Lacinová, Zdena ; Kloučková, J. ; Kaválková, P. ; Trachta, P. ; Kosák, M. ; 

Krátký, Jiří ; Kasalický, Mojmír ; Doležalová, K. ; Mráz, M. ; Haluzík, Martin] 

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

Počet záznamov: 5 

 

ADE001 Karcinom pankreatu - radikální chirurgický výkon v rámci multimodální terapie / 

Miroslav Ryska. 

In: Pancreatic Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. - ISSN 2236-4025. - 

Roč. 4, č. 2 (2017), s. 15-23. 

 

ADE002 Kolorektální karcinom - význam lokalizace primárního nádoru / Miroslav Ryska, 

Jan Bauer. 

http://ukftp.truni.sk/epc/13971.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/14177.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E046677
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E047027
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E051866
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In: Colorectal news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. - ISSN 1805-5400. - Roč. 6, č. 1 

(2017), s. 10-14. 

 

ADE003 Může robotická asistence při chirurgické léčbě karcinomu rekta zlepšit kvalitu 

totální mezorektální excize ? = Can robotic rectal cancer surgery improve quality of total 

mesorectal excision ? / D. Langer et al.. 

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 2 (2017), s. 69-74.  

[Spoluautori: Tučková, I. ; Kalvach, Jaroslav ; Ryska, Miroslav] 

 

ADE004 Některé současné aspekty chirurgické léčby kolorektálního karcinomu / Miroslav 

Ryska, Daniel Langer, Jaroslav Kalvach. 

In: Onkologická revue. - ISSN 2464-7195. - č. 6 (2017), s. 24-29. 

 

ADE005 Pneumoperitoneum po kolonoskopii - "to cut or not to cut" / Klára Kmochová, P. 

Záruba, Miroslav Ryska, Miroslav Zavoral, Š. Suchánek. 

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 9 (2017), s. 387-389.  

[Spoluautori: Záruba, P. ; Ryska, Miroslav ; Zavoral, Miroslav ; Suchánek, Š.] 

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

Počet záznamov: 2 

 

ADF001 Komplikácie po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek u detí / Lucia 

Bíziková, Alena Uríčková. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 7-8 (2017), s. 31-33. 

 

ADF002 Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj 

ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku : 1. časť: Založenie ošetrovateľskej školy v 

Bratislave / Ľubica Ilievová, Erika Juríková. 

In: Historicko-pedagogické fórum [elektronický zdroj] : internetový časopis pre dejiny 

pedagogiky a školské múzejníctvo. - ISSN 1338-693X. - online; Roč. 6, č. 2 (2017), s. 14-23. 

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

Počet záznamov: 4 

 

ADM001 Echinococcosis mimicking liver malignancy : A case report / Radek Pohnan et al.. 

In: International Journal of Surgery Case Reports. - ISSN 2210-2612. - Vol. 36 (2017), s. 55-

58.  

WOS  

[Spoluautori: Ryska, Miroslav ; Hytych, Vladislav ; Matej, Radek ; Hrabal, Petr ; Pudil, Jiří] 
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ADM002 Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza / Jana 

Martinková, Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 

In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. - 

Volume 19, Issue 1 (2017), s. e24-e28.  

SCOPUS 

 

ADM003 Migrants are Colonized by Resistant Bacteria during their Prolonged Stays in 

Refugee Camps / Peri Hajj Ali et al.. 

In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 8, No. 1 

(2017), s. 15-18.  

WOS  

[Spoluautori: Sasvary, Ferdinand ; Krčméry, Vladimír ; Jankechová, Monika ; Puteková, 

Silvia ; Kabátová, Jana ; Tkáčová, Ľubomíra ; Murgová, Anna ; Bydžovský, Jan ; Topolská, 

Alexandra ; Bučko, Ladislav ; Páleniková, Milica ; Líšková, Anna ; Tomić, Ljiljana ; 

Červená, Lenka ; Khalil, Ibrahim ; Heiderová, Hana ; Herdics, Georgius] 

 

ADM004 The use of teaching methods in communication training of nurses at universities 

/ Šárka Tomová, Andrea Botíková. 

In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. - 

Roč. 17, č. 3 (2017), s. e192-e198.  

SCOPUS 

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

 

Počet záznamov: 3 

 

AED001 Manažment kvality / Jana Boroňová. 

In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - 1. vyd. - 

[Banská Bystrica]: [Peter Ondruš], 2017. - ISBN 978-80-972535-9-2. - S. 172-184. 

 

AED002 Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve / Jana Boroňová. 

In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - 1. vyd. - 

[Banská Bystrica]: [Peter Ondruš], 2017. - ISBN 978-80-972535-9-2. - S. 141-147. 

 

AED003 Vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra / Jana Boroňová. 

In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - 1. vyd. - 

[Banská Bystrica]: [Peter Ondruš], 2017. - ISBN 978-80-972535-9-2. - S. 135-138. 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

Počet záznamov: 4 

 

AFD001 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov / Oľga Kabátová. 

In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003528
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konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 

Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 294-300. 

 

AFD002 Kto sú VIP pacientky? / Marian Bartkovjak. 

In: Ochrana života XVI. : etické problémy súčasnosti : pocta sv. Gianne Berettovej Mollovej. 

- 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 

2017. - ISBN 978-80-568-0024-9. - S. 36-37. 

 

AFD003 Nefarmakologické postupy liečby demencie v komunite seniorov / Silvia Puteková. 

In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 

konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 

Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 367-371. 

 

AFD004 Úloha sestry v komunite migrantov v utečeneckom tábore Veroia (Grécko) / Jana 

Martinková. 

In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 

konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 

Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 344-347. 

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

 

Počet záznamov: 2 

 

AFG001 Možný vliv lokalizace primárního kolorektálního karcinomu na účinnou terapii / 

Miroslav Ryska, Luboš Petruželka. 

In: Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej 

spoločnosti : the journal of the Czech and Slovak oncological societies. - ISSN 0862-495X. - 

Roč. 30, Supplementum I (2017), S85. 

 

AFG002 Multidisciplinární tým - analýza efektivity v ÚVN Praha / Pudil J. et al.. 

In: Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej 

spoločnosti : the journal of the Czech and Slovak oncological societies. - ISSN 0862-495X. - 

Roč. 30, Supplementum I (2017), S30.  

[Spoluautori: Petruželka, Luboš ; Batko, S. ; Barkmanová, J. ; Rousek, M. ; Pažin, J. ; Langer, 

D. ; Ryska, Miroslav] 

 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

 

Počet záznamov: 17 

 

AFH001 Hodnotenie kvality života u žien s rakovinou prsníka / Alena Uríčková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 86. 
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AFH002 Chronická bolesť v kontexte s kvalitou života / Gabriela Doktorová. 

In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 

[elektronický zdroj] : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 6. 

 

AFH003 Je ľahká diagnostika erythema exudativum? / Kršáková, A., Strehárová, A., Kutná, 

K.. 

In: Interná medicína = Internal medicine : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný 

lekársky časopis. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 30-31. 

 

AFH004 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so syndrómom diabetickej 

nohy / Andrea Botíková, Ivana Vričanová. 

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien II : vzdelávanie, kompetencie, 

inovácie, prax : recenzovaný zborník abstraktov vedeckých a odborných prác. - 1. vyd. - 

Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-

72-7. - S. 11-12. 

 

AFH005 Morálne kompetencie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva / Alena 

Dziacka, Andrea Botíková, Andrea Lajdová. 

In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 

[elektronický zdroj] : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 7-8. 

 

AFH006 Podiel infektológa v liečbe abscesu mozgu / Soľavová, M., Kršáková, A., 

Strehárová, A.. 

In: Interná medicína = Internal medicine : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný 

lekársky časopis. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 21-22. 

 

AFH007 Postoje sestier k vlastnému zdraviu / Nikoleta Moravcová, Jana Boroňová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 63. 

 

AFH008 Pôsobenie slovenských sestier v zahraničných misiách - Grécko (utečenecký tábor) 

/ Jana Martinková, Silvia Puteková. 

In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 

[elektronický zdroj] : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 15. 

 

AFH009 Prečo stúpa počet septických a komplikovaných priebehov Erysipelu? / S. 

Vešperová et al.. 

In: 11. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-536-0. - S. 35.  
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[Spoluautori: Kršáková, Adriana ; Soľavová, M. ; Strehárová, Anna] 

 

AFH010 Prepojenie sociálnych a zdravotných služieb v starostlivosti o pacienta / klienta / 

Alena Dziacka, Andrea Botíková. 

In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 

konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 

Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 432-433. 

 

AFH011 Raritný prípad VHA s AKI / A. Strehárová, A. Kršáková, M. Soľavová. 

In: Interná medicína = Internal medicine : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný 

lekársky časopis. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 14-15. 

 

AFH012 Recidivujúce invazívne mykózy u pacienta s intraabdominálnou fibromatózou / 

Adriana Kršáková et al.. 

In: 11. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-536-0. - S. 26.  

[Spoluautori: Soľavová, M. ; Strehárová, Anna ; Vešperová, S.] 

 

AFH013 Současná chirurgická léčba ulcerózní kolitidy / Mojmír Kasalický. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 38-39. 

 

AFH014 Starostlivosť o pacienta s horúčkou z pohľadu sestry / Gabriela Doktorová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 16. 

 

AFH015 Strategické riadenie ľudských zdrojov v ošetrovateľstve vs externé štúdium 

ošetrovateľstva / Jana Boroňová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 9-10. 

 

AFH016 Vedenie klinickej ošetrovateľskej praxe v procese vzdelávania / Andrea Botíková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 11-12. 

 

AFH017 Význam onkologických multidisciplinárních týmů / Miroslav Ryska. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 76-78. 
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Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 

 

Počet záznamov: 3 

 

BDF001 Adaptácia seniorov na život v zariadení sociálnej starostlivosti - review / Gabriela 

Doktorová. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 5-6 (2017), s. 22-24. 

 

BDF002 Narušený spánok u psoriatikov / Jana Martinková. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 9-10 (2017), s. 34-36. 

 

BDF003 Ošetrovateľská problematika zápchy u seniorov / Oľga Kabátová. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 5-6 (2017), s. 27-29. 

 

Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 

 

Počet záznamov: 7 

 

BEE001 Celková anestézia a detský pacient / Gabriela Doktorová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 78-82. 

 

BEE002 Etické aspekty starostlivosti o seniorov v inštitucionálnych zariadeniach / Silvia 

Puteková, Oľga Kabátová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 207-209. 

 

BEE003 Osobnosť a vplyv Sr. Fides Dermekovej pri založení ošetrovateľskej školy 

Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Bratislave / Ľubica Ilievová, Erika 

Juríková, Jana Boroňová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 176-182. 

 

BEE004 Psychosociálne aspekty v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti / Andrea 

Lajdová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 72-76. 

 

BEE005 Spánok vo vyššom veku / Jana Martinková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
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příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 210-214. 

 

BEE006 Spiritualita, životná zmysluplnosť a možnosti posudzovania v ošetrovateľstve / 

Alena Uríčková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 49-50. 

 

BEE007 Úloha sestry v starostlivosti o pacientov s chronickou ranou v domácom prostredí / 

Alena Dziacka. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 188-195. 

 

Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 

 

Počet záznamov: 2 

 

BEF001 Nehojace sa rany u seniorov / Jana Martinková. 

In: Moderné hojenie nehojacích sa rán : VIII. odborná konferencia sestier a medicínsko-

technických pracovníkov : zborník príspevkov. - 1. vyd. - Levoča: Všeobecná nemocnica s 

poliklinikou Levoča, 2017. - ISBN 978-80-972608-8-0. - S. 27-28. 

 

BEF002 Význam nutričnej podpory pri hojení chronických rán / Gabriela Doktorová. 

In: Moderné hojenie nehojacích sa rán : VIII. odborná konferencia sestier a medicínsko-

technických pracovníkov : zborník príspevkov. - 1. vyd. - Levoča: Všeobecná nemocnica s 

poliklinikou Levoča, 2017. - ISBN 978-80-972608-8-0. - S. 25-26. 

 

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

 

Počet záznamov: 3 

 

BFA001 Image sestry očami laickej verejnosti / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 

příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 14. 

 

BFA002 Pohľad na urgentný chirurgický výkon vo vyššom veku / Miroslav Danaj. 

In: Letovice Care : interdisciplinární následná a geriatrická péče - chronické rány - stomie a 

stomici - paliativní péče. - 1. vyd. - Letovice: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, 2017. - 

S. 48-49. 

 

BFA003 Prediktívne faktory priebehu akútnej pankreatitídy / Igor Duda, Miroslav Danaj. 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E067206
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E067206
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E070682
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E070682
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E067206
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E066570
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In: Letovice Care : interdisciplinární následná a geriatrická péče - chronické rány - stomie a 

stomici - paliativní péče. - 1. vyd. - Letovice: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, 2017. - 

S. 47. 

 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

 

Počet záznamov: 1 

 

EDI001 Manažment pre nelekárske študijné programy : recenzia vysokoškolskej učebnice / 

Jana Boroňová. 

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 4 (2017), s. 40.  

Rec. na: Manažment pre nelekárske študijné programy / Viera Jakušová : vysokoškolská 

učebnica. - 1. vydanie. - Martin: Osveta, 2016. - ISBN 978-80-8063-447-6. - 156 strán. 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky...) 

 

Počet záznamov: 2 

 

FAI001 Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou / Jana Boroňová, Ľubica Ilievová (eds.) ; [rec. M. 

Šramka, I. Matišáková, D. Zrubcová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - 89 s. - 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/ose/dokumenty/Zbornik-z-vedeckej-

konferencie-TU-2017.pdf. - ISBN 978-80-568-0089-8 

 

FAI002 Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Peter Žitný 

(eds.) ; [rec. D. Jirkovský, M. Špajdel]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2017. - 138 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/14176.pdf. - ISBN 978-80-568-0031-

7 

 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií 

 

Počet záznamov: 3 

 

GII001 Moderné hojenie nehojacích sa rán : VIII. odborná konferencia sestier a medicínsko-

technických pracovníkov : zborník príspevkov / Jarmila Bramušková, Jana Martinková (eds.) 

; [rec. G. Doktorová, B. Grešš Halász]. - 1. vyd. - Levoča : Všeobecná nemocnica s 

poliklinikou Levoča, 2017. - 30 s. - ISBN 978-80-972608-8-0 

 

GII002 Robotická abdominální chirurgie / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 2 (2017), s. 47-48. 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E066570
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E012290
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E067275
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/ose/dokumenty/Zbornik-z-vedeckej-konferencie-TU-2017.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/ose/dokumenty/Zbornik-z-vedeckej-konferencie-TU-2017.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/14176.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E023996
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GII003 Rozhledy v chirurgii na začátku ročníku 96 / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 1 (2017), s. 3. 

 

3.2 Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠ v roku 2017 

 

Projekty podané/riešené na Katedre ošetrovateľstva – 1/0 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska – financované 

 

Názov projektu: 

Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí 2. polovice 18. storočia 

Cieľ projektu: Interdisciplinárny projekt sa zameriava na analýzu historického a kultúrneho 

zázemia vzniku  univerzitných dizertácií a inauguračných prednášok, ktoré vyšli v rokoch 

1775-1776 v Trnave, na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity a ich následnému 

sprístupneniu pre edukačné účely. Spisy reflektujú aktuálne vzdelanostné, hospodárske a 

sociálne pomery v meste a spracovávajú problematiku epidémie dyzentérie (úplavice), ktorá v 

tomto čase vplyvom viacerých faktorov vypukla. Riešitelia sa budú venovať dielam z 

hľadiska filologicko-kultúrneho, historického, sociálneho a s akcentom na ošetrovateľské 

postupy používané v tomto období a doplnia ich výskumom archívnych písomností týkajúcich 

sa epidémií. 

Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017 

Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 

Koordinátor projektu: prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., Katedra histórie Filozofickej 

fakulty Trnavskej univerzity 

Riešitelia projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. 

Marek Drimaj 

Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 

 

Názov projektu:  

Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom 

vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume 

Cieľ projektu 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E023996
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Cieľom projektu je detekcia a spracovanie archívnych a historických materiálov súvisiacich 

s činnosťou kongregácie a existenciou a činnosťou Ošetrovateľskej školy Kongregácie 

Milosrdných sestier Sv. Kríža. Hlavným výstupom projektu a s tým spojenými výskumnými 

aktivitami bude vedecká monografia s poznámkovým aparátom. Priebežnými parciálnymi 

výstupmi budú články prezentované v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách. 

Projektový tím bude získané poznatky a informácie priebežne prezentovať taktiež na 

vedeckých konferenciách, domáceho alebo zahraničného významu. Získané vedecké 

poznatky v procese projektovej činnosti budú aplikované do pedagogického procesu na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v študijnom odbore ošetrovateľstvo a na Teologickej 

fakulte v študijnom odbore katolícka teológia. 

Trvanie projektu: 

september 2016 – september 2019 

Financujúca organizácia: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova , Praha, Česká republika 

Vedúci projektu: doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th., Teologická fakulta, Trnavská 

univerzita v Trnave   

Spoluriešitelia   

Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v   

Trnave  

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. -  zástupca vedúceho projektu 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – spoluriešiteľ 

Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave   

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. – spoluriešiteľ 

Zahraniční partneri projektovej spolupráce: 

PhDr. Daniel Jirkovský, PhD. - spoluriešiteľ   

Ústav ošetřovateľství, II. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika    

Prof. PhDr.Vlastimil Kozoň, PhD. - spoluriešiteľ 

Österreichische Gesellschaft für vaskuläre Pflege – ÖGVP 

c/o Wiener medizinische Akademie, Austria 

 

3.3 Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2017 

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v ošetrovateľstve IV.     

s tematickým zameraním – ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a jej aplikácia v 

klinickej praxi, nové trendy v profesii sestry, vzdelávanie v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo 
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v komunite, či výskum v ošetrovateľstve, ktorá sa konala 9.novembra 2017 v aula 

Pazmaneum, FZaSP, Univerzitné nám. 1, Trnavská univerzita, Trnava v rámci Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku. Členovia KOŠ sa aktívne podieľali na organizácii ako aj aktívnej 

účasti na vedeckej konferencii. 
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4 DOMÁCA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

 

4.1 Spolupracujúce domáce 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 

 

4.2 Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 

- Univerzita T. Bati Zlín, ČR 

- UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe 

- FN Motol v Prahe 

- ÚVN Praha 

- Slezská univerzita v Opave 

- JU České Budějovice 

- CatherineMcAuleySchool of Nursing and Midwifery,  

o BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland 

- UK Department of Nursing, Faculty of HumanSciences, University Sofia, Bulgaria 

- Akademia Polonijna w Częstochowie 
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5 ČLENSTVÁ  V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

 

Vedecká rada TU v Trnave 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

 

Vedecká rada FZSP TU 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Andrea Bratová, PhD. 

PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

 

Národná komisia pri SKSaPA 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť – Sekcia onkologických sestier 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mamológii 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 
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Členstvo v redakčných radách: 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

- člen redakčnej rady Journal of HealthSciences, University of Sarajevo, Faculty of 

HealthStudies, p-ISSN 2232-7576, e-ISSN 1986-8049, www.jhsci.ba 

- Člen redakčnej rady časopisu  Socioterapia, Inštitút psychoterapie a socioterapie  (IPS) 

www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138 

- doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

- Člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR 

- Člen RR – Zdravotnícke listy – TnU A. Dubčeka v Trenčíne, SR 

 

Členstvo v edičnej rade 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

- vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM 

  

http://www.jhsci.ba/
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6 INÉ AKTIVITY 

 

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve IV. 

 

Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Nové trendy v ošetrovateľstve IV. Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva 

SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, rektora Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmida, 

PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. 

Jaroslava Slaného, CSc.  

Štvrtý ročník tohto vedeckého podujatia sa venoval zaujímavým a aktuálnym témam 

z oblasti ošetrovateľstva ako sú ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a jej aplikácia v 

klinickej praxi, nové trendy v profesii sestry, vzdelávanie v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo 

v komunite, či výskum v ošetrovateľstve.  

Na konferencii prezentovali svoje pozvané prednášky významní domáci a zahraniční 

hostia. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, 

dipl. p.a. otvorila konferenciu svojou prednáškou na tému „Aktivity SKSaPA v oblasti 

vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“. Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, 

PhD. hovoril o problematike štandardizácie ošetrovania pacientov s ranami, prof. PhDr. 

Valérie Tóthová, PhD. s kolektívom autorov priblížili témy „Názory občanů na faktory 

ovlivňující vznik a průběh onemocnění srdce a cév“ a „Edukační role sestry v prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění“.  

Konferencia sa tešila vysokej účasti zo strany akademických zamestnancov, sestier 

a iných zdravotníckych pracovníkov. Sprostredkovala nové zaujímavé trendy 

v ošetrovateľstve, podnietila bohatú odbornú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu 

spoluprácu.  
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Foto 1: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve IV.  

 

Foto 2: Konferencia nové trendy v ošetrovateľstve IV.  
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Študentská kvapka krvi (Pomohli sme dobrej veci) 

 

O tom, že krv je najcennejšia tekutina, sme sa učili už na základnej škole. Občas sa 

v médiách objaví výzva na darovanie tejto života darnej tekutiny. Kde ju však vziať? 

Odpoveď je celkom jednoduchá. Pôjdeme ju darovať. To si povedali aj študenti našej 

univerzity, ktorí prišli darovať bezpríspevkovo krv v rámci celoslovenskej akcie „Študentská 

kvapka krvi“. Študentskú kvapku krvi (ŠKK) organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci 

s Národnou transfúznou službou. Do tejto akcie sa zapájajú každoročne aj študenti Trnavskej 

univerzity. Dušou celej  akcie bola Mgr. Zuzana Sedláková zo ŠD P. Pázmaňa. Tento rok sa 

mobilný odber v rámci ŠKK konal 23. októbra. Už od rána prichádzali prví darcovia, ktorí sa 

rozhodli pomôcť dobrej veci. Po príchode pracovníkov NTS v Trnave sa aula  zmenila na 

odberovú miestnosť. O študentov – darcov sa starali študentky ošetrovateľstva FZaSP, budúce 

sestry, ktoré zabezpečovali zdravotný dozor, varili čaj, kávu a v prípade potreby  poskytli aj 

prvú pomoc. Krv prišli darovať budúci filozofi, právnici a študenti FZaSP, ktorí tvorili 

najpočetnejšiu skupinu. Po registrácii, vyplnení dotazníka a kontrolnom odbere študenti čakali 

na odber. Niektorým robil spoločnosť mobil, iní odpovedali na zvedavé otázky prvodarcov. 

Krv darovali okrem prvodarcov aj viacnásobní darcovia, dokonca sa našlo aj zopár držiteľov 

bronzovej Jánskeho plakety.  

 

Foto 3: Študentská kvapka krvi – študentky Katedry ošetrovateľstva 
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Foto 4: Študentská kvapka krvi 

 

 

 



38 
 

Florence roka 2017 vo Vranove nad Topľou 

 

Súťaž Florence roka sa konala od 27.10. do 29.10. 2017 vo vranovskej nemocnici. 

Zámerom súťaže „Florence roka 2017“ bolo poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu 

preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier 

medzi študentmi 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a Stredných zdravotníckych škôl vo vyššom 

odbornom vzdelaní. Na finále súťaže nás postúpilo až 7 študentiek z Trnavskej univerzity 

odboru Ošetrovateľstvo. Celá súťaž im priniesla nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú 

spomínať celý život. 

 

Foto 5: Finalistky Florence roka 2017 
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Foto 6: Florence roka 2017 

 

Slávnostné otvorenie nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU  

 

Dňa 5. októbra 2017 FZaSP TU v Trnave  slávnostne otvorila nový Pavilón klinických 

a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej nemocnice Trnava. Dlhodobým cieľom fakulty je 

skvalitňovanie výučby a prehĺbenie rozvoja spolupráce medzi Fakultnou nemocnicou Trnava 

a FZaSP TU v oblasti praktickej výučby a vedecko - výskumných aktivít. V unikátnom 

novovybudovanom pavilóne sa nachádza zázemie pre výučbu aj výskumné aktivity v rámci 

všetkých nelekárskych študijných programov, v ktorých FZaSP TU poskytuje pregraduálne aj 

postgraduálne vzdelávanie. 

Katedra ošetrovateľstva tu otvorila tri moderne vybavené odborné učebne ošetrovateľských 

techník, kde budúce sestry majú možnosť realizovať  nácvik praktických zručností pre budúcu 

ošetrovateľskú prax. Učebne sú vybavené pomôckami a modelmi pre nácvik praktických 

výkonov a katedra do výučbového procesu aktívne zapája sestry z praxe. 
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Erasmus mobility FZaSP TU v Trnave 

V dňoch 12.-16.6.2017 sa na Katedre ošetrovateľstva v rámci Erasmus+ zúčastnili 

pedagogickej mobility dve pedagogičky z Akademia Polonijna w Częstochowie – dr. 

Krystyna Mizerska, Mgr. Adrianna Kosior-Lara. Zaujímali sa o náš študijný program, 

priestory na výučbu, zaujala ich Fakultná nemocnica v Trnave, ako aj DSS. Pre ďalšiu 

spoluprácu sme dohodli ich aktívnu účasť na konferencii Nové trendy v ošetrovateľstve IV. 

Na oplátku nás ony pozvali na ich vedecko-odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v marci 

2018. 

Prehľad Erazmus+ mobilít na Katedre ošetrovateľstva za rok 2017 je uvedený v tabuľke 2 a 3.  

 

Tabuľka 2: Erazmus + mobility 2017 – prijatí pedagógovia 

Meno Vysielajúca organizácia Trvanie mobility 

Mizerska Krystyna Polonia University in 

Czestochowa, Poľsko 

12.06.-16.06.2017 

 

Kosior - Lara Adrianna 

 

Polonia University in 

Czestochowa, Poľsko 

12.06.-16.06.2017 

 Krynski Andrzej Polonia University in 

Czestochowa, Poľsko 

31.05.-02.06.2017 

Podlecki Wojciech Polonia University in 

Czestochowa, Poľsko 

31.05.-02.06.2017 

Horová Jana University of West Bohemia 

Plzeň, Česká republika 

02.10.2017-27.10.2017 

Reichterová Jana University of West Bohemia 

Plzeň, Česká republika 

02.10.2017-27.10.2017 

Jiřina Hosáková Slezká univerzita v Opave, 

Česká republika 

14.11.2017-16.11.2017 

 

Zuzana Hlubková Slezká univerzita v Opave, 

Česká republika 

14.11.2017-16.11.2017 
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Tabuľka 2: Erazmus + mobility 2017 – vyslaní pedagógovia 

Meno Prijímacia organizácia Trvanie mobility 

Oľga Kabátová Masarykova univezita Brno, 

Česká republika 

03.04.2017-08.04.2017 

 

Silvia Puteková 

 

Masarykova univezita Brno, 

Česká republika 

03.04.2017-08.04.2017 

 Andrea Botíková Jihočeská univerzita České 

Budejovice 

02.04.2017-06.04.2017 

Andrea Lajdová Jihočeská univerzita České 

Budejovice 

02.04.2017-06.04.2017 
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7 VÍZIA DO ROKU 2018 

 

Plánované aktivity: 

- vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve V. , 

- participácia na aktivitách podporujúcich zdravie: Dni zdravia 2018, 

- Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi, 

- zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

v nasledujúcej akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich docentov 

a profesorov na získanie potrebnej odbornej špecializácie, 

- vytvoriť podmienky pre inauguráciu najmenej jedného profesora/docenta v priebehu tohto 

akreditačného obdobia 

- aktívne zapájať sestry – mentorky do pedagogického procesu a zefektívniť hodnotenie 

študentov v podmienkach klinickej praxe, 

- zveľaďovať priestorové a materiálne vybavenie odborných učební pre študentov 

Ošetrovateľstva, 

- zefektívnenie VVČ produktivity členov katedry, 

- publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch s impact faktorom, 

- zvýšiť počet citácií v zahraničných databázach, 

- realizovať zahraničné a domáce projekty a granty, 

- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta, 

- motivovať pracovníkov s výnimočnými výsledkami v publikačnej činnosti 

prostredníctvom verejného uznania (napr. návrhom na medaile alebo iné ocenenia), 

odmenami, 

- pripraviť spoluprácu s inými slovenskými aj zahraničnými VŠ, posilniť spoluprácu s 

inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti výskumu a analýzy 

dostupných dát, 

- zvýšiť počet docentov a profesorov na katedre - dlhodobá vízia, 

- zvýšiť počet  učiteľských a študentských mobilít Erazmus 

- znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou 

kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE. 
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