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1 ORGANIZÁCIA KATEDRY OŠETROVATEĽSTVA V ROKU 2021 

 

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

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

Tajomník: PhDr. Iveta Vidi, PhD. - (do 31. 7. 2021), od 1. 9. 2021 PhDr. Alena Uríčková, 

PhD. 

Sekretariát katedry: Mgr. Jana Ondrejková 
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2 PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY 

 

Profesori:   

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.  

Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA  

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.  

 

Docenti: 

doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD; MPH 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

 

Odborní asistenti: 

PhDr. Mária Cibulová, PhD. 

PhDr. Jana Čapská, PhD.  

Gabriela Doktorová, PhD.  

MUDr. Igor Duda, PhD.   

PhDr. Alena Dziacka, PhD.   

MUDr. Róbert Hlávek, PhD.  

PhDr. Oľga Kabátová, PhD.  

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

MUDr. Erich Mikurčík, PhD.  

MUDr. Daria Rábarová, PhD.  

Mgr. Eva Tomíková, MPH  

PhDr. Iveta Vidi, PhD. (do 31. 7. 2021) 

MUDr. Ján Rajec, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Sekretariát katedry:  

Mgr. Jana Ondrejková  
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 Charakteristiky interných zamestnancov  

 

Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.: pôsobí na Katedre ošetrovateľstva FZaSP 

Trnavskej univerzity od 01.05. 2020.  Jej pedagogická - prednášková činnosť je zameraná na 

uplatňovanie etických princípov v ošetrovateľskej starostlivosti, komunikačný proces 

v ošetrovateľskej starostlivosti, edukáciu v ošetrovateľskej starostlivosti. V zahraničí je jej  

pedagogická – prednášková činnosť zameraná na výchovu k zdraviu a podpore zdravia, kvalite 

života, poskytovaniu multikultúrne odlišnej ošetrovateľskej starostlivosti, metodológii 

výskumu v ošetrovateľstve ako vednej disciplíne. Svoje dlhoročné pedagogické a klinické 

skúsenosti sú premietnuté v jej publikačných výstupoch na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Má bohatú vedeckú školu - úspešne ukončených 13. doktorandov, 4. docentov a 2. profesorov, 

všetkých uplatnených v študovanom vednom odbore, s veľkým prínosom pre rozvoj 

ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch a ošetrovateľstva ako vednej disciplíny. Je 

autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc, posudzovala viacero 

zahraničných a domácich vedeckých monografií, učebníc a projektov. 

 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: v súčasnej dobe sa venuje 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 venuje miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného hiátu, 

tumorov nadobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej uplatňuje svoje 

poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.   

 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: v súčasnej dobe sa venuje 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 uplatňuje svoje poznatky pri aplikácii v predmete Anatómia a Chirurgia.   

  

Doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH:  lekár s vyše 40 ročnou praxou vo vnútornom 

lekárstve, v pozíciách ambulantného lekára a vedúceho lekára pracoviska (v Piešťanoch) ako 

aj prednosta kliniky (FN Trnava), venujúci sa hlavne kardiológií a ultrazvukovej diagnostike, 

je vysokoškolským pedagógom viac ako 20 rokov. Spočiatku v rámci postgraduálneho 

vzdelávania lekárov na SZU Bratislava, v rokoch 2004 – 2014 na Inštitúte fyzioterapie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnava (z toho v rokoch 2007 – 2014 ako jeho riaditeľ), od 



5  

  

roku 2015 doteraz ako odborný asistent na FZaSP TU Trnava. Je autorom 4 monografií, dvoch 

vysokoškolských skrípt, početných publikácií (94) v domácej aj zahraničnej literatúre. 

Doménou pedagogickej činnosti je komplexná problematika vnútorného lekárstva, vo 

výskumnej činnosti hlavne oblasť prevencie, farmakoterapie a telemedicíny. 

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH: v súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry 

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

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

témam z pohľadu chirurgického ošetrovateľstva. V publikačnej aktivite sa venuje problematike 

ošetrovania chronických rán, mentorstvu v klinickej praxi, ako aj vedeniu záverečných prác 

študentov ošetrovateľstva. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých 

monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov ošetrovateľstva, pre 

sestry a nelekárske študijné odbory. Je posudzovateľom vedeckých projektov ako aj recenzent 

rôznych vedeckých i odborných publikácií. Zároveň je členkou Vedeckej rady FZaSP 

Trnavskej univerzity v Trnave, členkou  Akademického  senátu  FZaSP  

Trnavskej univerzity v Trnave. Je členkou redakčnej rady v indexovaných vedeckých 

časopisoch Kontakt (ČR) a Zdravotnícke listy (SR).  

 

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

Ošetrovateľstvo. Jej odborným zameraním je teória v ošetrovateľstve, oblasť 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 

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,; členkou pracovnej skupiny pre tvorbu 

Štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov pre odbor Ošetrovateľstvo pri 

Ministerstve zdravotníctva SR. Pôsobí ako podpredsedníčka Akademického senátu FZaSP TU 

v Trnave. Je členkou Vedeckej rady FZaSP TU v Trnave a členkou Etickej komisie FZaSP TU 

v Trnave. Na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako koordinátor pre Erasmus+. 

 

Doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH.: na katedre Ošetrovateľstva, Trnavskej 

univerzity v Trnave pôsobí od roku 2008 ako odborný asistent, v súčasnosti ako docent. V 

rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje geriatrickému, neurologickému 

ošetrovateľstvu, ošetrovateľským technikám a ošetrovateľskému procesu, prevencii v 

ošetrovateľstve a výchove k zdraviu a ošetrovateľstvu v komunite. V oblasti klinických cvičení 
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pôsobí na chirurgickej klinike. Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť geriatrického 

ošetrovateľstva, vrátane starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou demenciou a telemonitoringu. 

Má špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva a garantuje špecializačné štúdium 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. 

 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH. : na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2014 

ako odborný asistent, v súčasnosti ako docent. Pôsobí ako prodekanka pre študijné záležitosti 

a rigorózne konania  a aj, ako prvá prodekanka na FZaSP TU v Trnave. Východiskom pre jej 

pracovné zameranie je 21 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, manažmentu ošetrovania rán a telemedicíne.  

  

PhDr. Mária Cibulová, PhD.: na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2021 ako odborný 

asistent. Východiskom pre jej pracovné zameranie je 36 ročná klinická prax. V rámci 

výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje neurologickému ošetrovateľstvu, edukácii, 

prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému, komunitnému ošetrovateľstvu a ošetrovateľským 

postupom. V rámci klinických cvičení pôsobí na neurologickej klinike. Vo výskumných 

prácach sa zameriava na oblasť, bezpečnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti s 

používaním hoistu u imobilného pacienta.  

 

PhDr. Jana  Čapská, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí  ako odborný asistent od 

februára 2020. Zároveň vykonáva funkciu študijného poradcu a koordinátora ŠVOČ na katedre 

ošetrovateľstva. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľstvu v paliatívnej 

a hospicovej starostlivosti, prvej pomoci a resuscitácii, ošetrovateľským technikám. 

Východiskom pracovného zamerania je  29 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier 

a klinická prax na interných a chirurgických pracoviskách. Absolvovala špecializačné štúdium 

v odbore  anestéziológia a intenzívna starostlivosť, získala certifikát v oblasti využívania 

kinestetiky v ošetrovateľstve. Bola súčasťou realizačného tímu hospicovej starostlivosti 

v Nitre. Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť paliatívneho a  hospicového 

ošetrovateľstva, geriatrického ošetrovateľstva a výchovy k zdraviu. 
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Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako 

odborný asistent. Východiskom pre jej profesionálne zameranie je prax sestry v anestéziológii 

a intenzívnej starostlivosti. Ako sestra pracuje na KAIM, preto sa vo svojej publikačnej činnosti 

venuje predovšetkým problematike ošetrovateľstva v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. 

V rámci pedagogickej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu v 

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

chirurgických odborov. Je spoluautorkou vedeckej monografie „Adaptácia nástrojov merania v 

ošetrovateľstve“. Pôsobí ako inštruktor kurzov prvej pomoci organizovaných SČK, 

spolupracuje na organizovaní súťaže „Mladý záchranár“ a mobilných odberov krvi pod záštitou 

SČK. Ako dobrovoľník sa zúčastňuje na „Dni záchrany života“. 

 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.: na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako odborný 

asistent. Východiskom pre jej odborné zameranie je 16 ročná klinická a 12 ročná pedagogická 

prax. Má ukončené špecializačné štúdium – ošetrovateľská starostlivosť v komunite na SZU v 

Bratislave. Zameranie záverečných prác bolo orientované na oblasť komunitného 

ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti sa venuje: ošetrovateľstvu  v komunite, v primárnej  

starostlivosti a ADOS,  v interných odboroch, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému 

procesu, prvej pomoci a klinickej praxi. V pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej 

forme štúdia. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Ošetrovateľstvo v teórii a praxi, 

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I., II., a vedeckej monografie Syndróm 

diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa 

podieľa na tvorbe výučbových materiálov.  

  

PhDr. Oľga Kabátová, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od roku 

2015. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému 

procesu, komunikácii v ošetrovateľstve, gerontologickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. 

Jej odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov. 

Východiskom jej pracovného zamerania sú absolvované špecializačné štúdiá  Ošetřovatelská  

péče  v  gerontológii  na Masarykovej univerzite v Brne. Je spoluautorkou vysokoškolských 

učebníc Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I., II.,  Prevencia v ošetrovateľstve, Vybrané 

kapitoly z ošetrovateľskej problematiky a vedeckej monografie Posudzovanie kognitívnych 

porúch u seniorov.   
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PhDr. Andrea Lajdová, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2006. V súčasnosti 

pôsobí ako zástupca vedúcej katedry.  Zameriava sa na ošetrovateľské techniky, etiku a 

edukáciu v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v gynekológii, pôrodníctve a vnútornom lekárstve, 

komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. Východiskom jej pracovného 

zamerania je 29 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. V 

pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Je spoluautorkou viacerých 

vysokoškolských učebníc.   

 

Mgr. Eva Tomíková, MPH : na Katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2018 ako odborný 

asistent. Východiskom pre jej odborné zameranie je 25 ročná pedagogická prax. V rámci 

prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu, 

psychiatrickému a pediatrickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. V pedagogickom procese 

pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Jej publikačná a výskumná činnosť je zameraná 

predovšetkým na problematiku syndrómu frailty u seniorov. Participuje na tvorbe 

vysokoškolských učebníc. V rámci katedry sa venuje organizácii mimoškolských aktivít.  

 

PhDr. Iveta Vidi, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od septembra 

2019. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje komunitnému ošetrovateľstvu, komunikácii 

v ošetrovateľstve, ošetrovateľskému procesu, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu v 

pediatrii, multikultúrnemu ošetrovateľstvu. Východiskom jej pracovného zamerania je 27 - 

ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier. Absolvovala  špecializačné štúdium v odbore 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, získala certifikát ako „Laktačný poradca“. V 

pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Je spoluautorkou monografie 

Základy multikultúrneho ošetrovateľstva a viacerých vysokoškolských učebníc (Pediatrické 

ošetrovateľstvo, Geriatrické ošetrovateľstvo, Sestra a pôrodná asistentka v komunitnej 

starostlivosti).  Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť pediatrického, komunitného 

ošetrovateľstva. 

 

PhDr. Alena Uríčková, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent. 

Východiskom jej pracovného zamerania sú skúsenosti z manažmentu z Národného 

onkologického ústavu a z Nemocnice ProCare, Trnavské Mýto. V  rámci pedagogickej činnosti 

sa venuje chirurgickému, paliatívnemu, onkologickému ošetrovateľstvu, ošetrovateľským 

technikám. V klinickej praxi pôsobí na pracoviskách chirurgických odborov. Aktívne 

spolupracujem s nemocničnými zariadeniami v oblasti kariérneho poradenstva. Je autorkou 



9  

  

vedeckej monografie zameranej na prevenciu rakoviny krčka maternice a spoluautorkou 

viacerých vysokoškolských učebníc. 
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3 AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY KATEDRY A ĎALŠIE 

VÝUČBOVÉ AKTIVITY 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM OŠETROVATEĽSTVO  

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.   

 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť  

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých  

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii  
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4 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  

  

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov. 

Pracovníkmi katedry sú lekári (profesori a docenti) pôsobiaci na klinikách Fakultnej 

nemocnice Trnava, Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe a sestry, ktoré okrem 

pedagogického pôsobenia pracujú na čiastočný úväzok v niektorom zo zdravotníckych 

zariadení, prípadne disponujú dlhoročnou ošetrovateľskou praxou. Členovia katedry sa aktívne 

zúčastňujú na realizácii vedecko-výskumných 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.  

V roku 2021 vyšli pedagógom z Katedry ošetrovateľstva tieto vysokoškolské učebnice: 

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky II. - /Jana Boroňová a kolektív/; Vybraté 

kapitoly z vnútorného lekárstva pre nelekárske odbory -  /Monika Labudová, Silvia Puteková/ 

  

PROJEKTY KATEDRY OŠETROVATEĽSTVA  

  

APVV riešené projekty: Analýza dynamiky šírenia CPVOD 19 v SR prostredníctvom 

kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie  a 

efektívnu kontrolu epidémie – ANA/EVA  

Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike - riešené  

KEGA riešené projekty: 010TTU-4/2021 „Využitie multimediálnych nástrojov pri tvorbe 

učebného materiálu etiky v ošetrovateľstve s cieľom rozvoja hodnotovej orientácie budúcich 

sestier vo vzťahu k profesii“ 

MŠVVaŠ riešené projekty: Vybudovanie Telemedicínskeho simulačného centra pre 

vzdelávanie v odbore ošetrovateľstva 

TSSK riešené projekty: Telemedicínske simulačné centrum 

INTERREG NFP 304010AYX7: Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike 

pohybového aparátu 

Projekty riešené pod gesciou inej katedry/pracoviska 

KEGA 004TnUAD-4/2020 „Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore 

Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce“  

H2020  - Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer 

- PRESCRIP-TEC" 
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H2020  - UnCoVer  - Unravelling data for rapid evidence-based response to COVID  – 19 

 

  



13  

  

5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  

  

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie  

 UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe, ČR - FN Motol Praha, ČR  

 Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR  

 Univerzita Palackého Olomouc, ČR  

 Masarykova univerzita, Brno, ČR  

 Západočeská univerzita, Plzeň, ČR  

 Akademia Polonijna w Częstochowie, Poľsko   

    

Spolupráca v rámci Slovenskej republiky 

 Fakultná nemocnica Trnava  

 Ministerstvo zdravotníctva SR  

 Ministerstvo školstva SR  

 Lekárska fakulta UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva Martin  

 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  

 Slovenský červený kríž 

 Národný onkologický ústav 

 Svet zdravia, ProCare 

 

Členstvá vo vedeckých radách vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií: 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – Vedecká rada FZaSP TU v Trnave 

 

Medzinárodné aktivity Katedry ošetrovateľstva: 

Členstvá v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. – Sociálno – zdravotnícke spektrum 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. – Humanum 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH – Kontakt (Elsevier)  - České Budějovice 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH – Zdravotnícke listy, Trenčín (SCOPUS) 
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Členstvá v redakčných radách zahraničných odborných časopisov 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Annals of transplantation 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Revista Portuguesa de Chirurgia 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Rozhledy v chirurgii (editor) 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - Rozhledy v chirurgii 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - Miniinvazívná chirurgia a endoskópia 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. – Kazuistiky v diabetologii od r. 2010 trvá 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – International Journal of Health, New Technologies and 

Social Work 

 

Členstvá v pracovných skupinách pri MZ SR:  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – pracovná skupina pre tvorbu Štandardizovaných 

diagnostických a terapeutických postupov pre odbor Ošetrovateľstvo pri Ministerstve 

zdravotníctva SR 

Členstvá v komisiách FZaSP TU :  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – Etická komisia FZaSP TU v Trnave 

Akademický senát FZaSP TU:  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH., 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – podpredsedníčka 

Doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH., 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek  

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

PhDr. Jana Čapská, PhD. (registrovaná) 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

PhDr. Gabriela Doktorová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

Mgr. Eva Tomíková, MPH (registrovaná)  

PhDr. Iveta Vidi, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
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Národná komisia pri SKSaPA  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Trnave -  doc. PhDr. Andrea 

Botíková, PhD., MPH 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH  

Slovenská lekárska spoločnosť - Predsedníčka Sekcie pedagogických pracovníkov od r. 2005 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA., Predseda a člen volebných komisií v Slovenskej 

lekárskej spoločnosti na post prezídia SLS 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier doc. PhDr. Silvia Puteková, 

PhD.  

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v onkológii, Sekcia sestier 

pracujúcich v mamológii – PhDr.  Alena Uríčková, PhD.  

Slovenská kardiologická spoločnosť - Doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH  (vo 

výbore). 

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - Doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, 

MPH (predseda). 

 

  



16  

  

6 ĎALŠIE AKTIVITY KATEDRY 

Erasmus+ : Katedrovým koordinátorom pre Erasmus+ je doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu boli realizované tieto mobility pedagógov 

a študentov: 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká 

republika, stáž 5 dní 

Pekariková Lívia - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Turecko, postabsolventská stáž 

plánovaná na jeden rok (ukončí s v roku 2022). 

Ostatné plánované mobility sa v dôsledku pandémie koronavírusu neuskutočnili. 

 

Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2021 

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

sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnila online. 

 

Iné aktivity 

 ŠVOČ (príspevky budú publikované online vo vedeckom recenzovanom zborníku) 

 Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu iné aktivity neboli realizované. 

 

 


