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ZOZNAM SKRATIEK 

AK – Akreditačná komisia 

AO – atribút ocenenia 

AP – atribút prostredia 

AV – atribút výstupov 

AZ – akademickí zamestnanci/akademický zamestnanec = zamestnanec na UTPČ 

FZaSP – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

KKD – Katedra klinických disciplín 

KOŠ – Katedra ošetrovateľstva 

KRŠaTVZ –  Katedra rozvojových štúdií a tropického verejného zdravotníctva 

KZU-1 – 1. Kritérium zaradenia medzi univerzity 

LVMvZ – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

OHO – odborný hodnotiteľský orgán 

SP – sociálna práca 

TU – Trnavská univerzita 

UTPČ – ustanovený týždenný pracovný čas 

VR – vedecká rada 

VZ – verejné zdravotníctvo 

I. KA – prvá komplexná akreditácia 

II. KA – druhá komplexná akreditácia  
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1 ŠTUDIJNÁ OBLASŤ 

1.1 Organizačno - administratívna činnosť referátu pre študijné záležitosti 

BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

Január – Marec 

1. Evidencia prihlášok na akademický rok 2014/15 
- nastavenie prijímacieho konanie do systému MAIS na akademický rok 2014/15, kontrola 

prihlášok 
- nahrávanie prihlášok do systému MAIS 

2. Kontrola študijných výsledkov po zimnom semestri  
- kontrola hodnotenia – študentov 1. ročníkov Bc. stupňa štúdia 
- uzávierka  ZS 2013/14 v systéme MAIS, preklopenie systému MAIS na letný semester a 

nahrávanie povinne voliteľných a voliteľných predmetov na letný semester 
- vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok do letného semestra (1.ročník – 25 

kreditov do letného semestra) 
3. Motivačné štipendium  

- spracovanie podľa priemerov, schválené Kolégiom dekana a vyplatené 

Apríl – Jún 

1. Ukončenie evidencie prihlášok 
- príprava oznámení pre zaradenie uchádzačov do výberových a prijímacích konaní 
- vyžiadanie a doplnenie dokladov k výberovému konaniu 
- kontrola vysvedčení a následné nahratie do systému MAIS 

2. Výberové konanie v systéme MAIS 
- spracovanie údajov k výberovým konaniam pre Bc. stupeň štúdia (kompletné zostavy 

bodových hodnotení známok) 
- zasielanie dekrétov o výsledkoch výberového konania pre Bc. štúdium 

3. Príprava štátnicových záznamov 
4. Spracovanie dokumentov zo štátnych skúšok do systému MAIS  
5. Kompletné vyhotovenie všetkých dokladov o ukončení štúdia (vysvedčenie, dodatok k 

diplomu, diplom)  
6. Evidencia absolventov  
7. Slávnostné promócie absolventov 
8. Príprava Študijného programu na akademický rok 2014/15 
9. Príprava a spracovanie predzápisu a zápisu povinne voliteľných a voliteľných predmetov 

na akademický rok 2014/15 v systéme MAIS 
10. Príprava harmonogramu štúdia na nasledujúci akademický rok, jeho pripomienkovanie 

a schválenie Kolégiom dekana 
11. Prvý termín opravných štátnic 
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Júl – September 

1. Odvolacie konanie neprijatých uchádzačov Bc. Stupňa 
- spracovanie zostav podľa požiadaviek rektorátu - kompletné spisy odvolaných uchádzačov 

2. Zápis študentov do Bc. stupňa – 1. ročník 
3. Evidencia a spracovanie dokladov pre výberové konanie do Mgr. stupňa 
4. Kompletné zostavy pre výberové konanie do Mgr. stupňa 

- zostavy bodových hodnotení 
- zasielanie dekrétov a výsledky výberového konania 
- odvolacie konanie pre Mgr. stupeň 

5. Zápis študentov do Mgr. stupňa – 1. ročník 
6. Zápis študentov vyšších ročníkov podľa systému MAIS 

- kontrola študijných výsledkov, vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok pre postup 
do ročníka 

7. Príprava a zverejnenie nových študijných programov pre prijímacie konanie 2015/16 
8. Prvý a druhý termín opravných štátnic 
9. Odovzdávanie Bc. diplomov 
10. Kompletné spracovanie sociálnych štipendií a vyplatenie – spracovanie priebežne 
11. Uzávierka  letného semestra v systéme MAIS za rok 2014/15 

Október – December 

1. Akadémia vzdelávania VAPAC Bratislava  
- prezentácia študijných programov pre prijímacie konanie 2015/16 

2. Štatistické výkazy pre UJPŠ a zápis študentov 
3. Kontrola a spracovanie nadštandardnej dĺžky štúdia  a školné na akademický rok 2014/15 
4. Dekréty o výške školného 
5. Slávnostná imatrikulácia 
6. Spracovanie a nastavenie nového akademického roku v systéme MAIS 
7. Motivačné štipendium - kompletné spracovanie podľa priemerov  
8. Spracovanie a evidencia vysokoškolských pôžičiek – priebežne 

1.2 Prijímacie konanie 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU pre akademický rok 2014/15 ponúkla  študijné 
programy v bakalárskom a magisterskom stupni. Podmienky pre prijímacie konanie boli zverejnené v 
októbri 2013 na internetovej stránke fakulty. 
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Tabuľka 1: Podmienky pre prijímacie konanie za jednotlivé odbory 

Názov študijného 
odboru 

Názov študijného 
programu 

Druh 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Akreditácia 
Dĺžka štúdia 
v semestroch 

Verejné 
zdravotníctvo 

Verejné zdravotníctvo Bc., Mgr. D, E A 6, 4 

Sociálna práca 

Sociálna práca Bc., Mgr. D, E A 6, 4 

Sociálna práca v 
zdravotníctve 

Bc., Mgr. D, E A 6 

Riadenie a organizácia 
sociálnych služieb 

Bc., Mgr. D, E A 4 

Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo 
Bc., D A 6 

Mgr. D, E A 4 

LVMvZ LVMvZ Bc., Mgr. D, E A 6, 4 

 

Tabuľka 2: Počet študentov zapísaných do ročníkov Bc. 

Program/ročník 
Denná forma (Bc.) Externá forma (Bc.) 

1.roč. 2.roč. 3.roč. spolu 1.roč. 2.roč. 3.roč. spolu 

Ošetrovateľstvo 85 49 47 181 - - 25 25 

Sociálna práca 26 41 68 135 20 13 34 37 

SP v zdravotníctve 5 2 16 23 4 1 10 15 

Verejné zdravotníctvo 46 44 50 140 - 3 5 8 

LVM v zdravotníctve 98 65 62 225 6 2 7 15 

spolu 260 201 243 704 30 19 81 130 
 

Tabuľka 3: Počet študentov zapísaných do ročníkov Mgr. 

program/ročník 
Denná forma (Mgr.) Externá forma (Mgr.) 

1.roč. 2.roč. spolu 1.roč. 2.roč. spolu 

RaOSS 28 19 47 14 9 23 

Ošetrovateľstvo 2 - 2 37 55 92 

Sociálna práca 24 38 62 32 16 48 

Verejné zdravotníctvo 34 30 64 2 22 24 

LVM v zdravotníctve - -  29 30 59 

spolu 88 87 175 114 132 246 
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1.3 Absolventi TU FZaSP za rok 2014 
 

Tabuľka 4: Absolventi Mgr. a Bc. štúdia za rok 2014 

odbor Denná forma Externá forma spolu 

Ošetrovateľstvo Bc. stupeň 42 20 62 

Ošetrovateľstvo Mgr. stupeň 1 51 52 

Verejné zdravotníctvo Bc. stupeň 10 6 16 

Verejné zdravotníctvo Mgr. stupeň 7 21 28 

Sociálna práca Bc. stupeň 63 49 112 

Sociálna práca Mgr. stupeň 40 38 78 

LVM  v zdravotníctve Bc. stupeň 31 8 39 

LVM v zdravotníctve Mgr. stupeň  18 14 32 

spolu 212 207 419 

 

1.4 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Fakulta ponúkla ďalšie vzdelávanie v akademickom roku 2014/15 prostredníctvom Univerzity 
tretieho veku v študijných odboroch Sociálna práca, Starostlivosť o seniorov a Didaktika mentorstva v 
ošetrovateľstve, avšak pre malý záujem verejnosti o tieto študijné odbory sa ich otvorenie 
nezrealizovalo. Ukázalo sa, že verejnosť prejavila najväčší záujem o študijné odbory Práca s PC a 
Jazyky.   

Pedagogickí zamestnanci fakulty si v roku 2014 rozširovali svoje znalosti hlavne účasťou na 
konferenciách, seminároch v domácom i zahraničnom prostredí. 

1.5 Podpora študentov 

Sociálna podpora študentom TU FZaSP sa poskytuje priamou a nepriamou formou. Každý 
študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané na 
ich poskytnutie. 

Priamou formou podpory sú štipendiá: 

a) sociálne štipendiá sa poskytujú študentom študijných programov prvých dvoch stupňov v dennej 
forme štúdia, ktorí o takéto štipendium požiadajú a v zmysle Vyhlášky č. 102/2006 Z.z. im môže 
byť priznané po splnení kritérií (tab. 5). 
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Tabuľka 5: Sociálne štipendiá 

Rok Suma Osoba / Mesiace Štipendistov 

2010 83 930 € 601 67 

2011 101 020 € 690 70 

2012 125 520 € 760 100 

2013 153 850 € 962 106 

2014 166 485 € 1 055 114 
 

V roku 2014 bolo vyplatené sociálne štipendium jednému študentovi (obojstranná sirota) zo 
štipendijného fondu TU a to vo výške 2 000,-€. 

b) Motivačné štipendiá sa priznávajú sa študentom študijných programov prvých dvoch stupňov 
za vynikajúce plnenie študijných povinnosti, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (tab. 6).   

Tabuľka 6: Motivačné štipendiá 

rok 
Prospech absolventi Diplomové práce 

suma počet suma počet suma počet 
2010 35 140,- € 115 2 250,- € 15 0,- € 0 
2011 29 073,- € 75 900,- € 3 0,- € 0 
2012 28 765,- € 95 1 000,- € 4 0,- € 0 
2013 45 030,- € 252 200,- € 2 200,- € 2 
2014 31 875,- € 86 200,-€ 2 200,- € 2 

V roku 2014 bolo vyplatené motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky z 
rozpočtových zdrojov vo výške 31875,-€ a 400,-€ bolo vyplatených zo štipendijného fondu TU. 

Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä: 

a) stravovanie – študenti majú možnosť stravovania v študentskej jedálni TU prostredníctvom 
preukazov študenta, kde majú možnosť objednania si jedla vopred, prípadne formou 
minútkových jedál, 

b) ubytovanie – je zabezpečované v študentských domovoch iných škôl, pretože TU nemá zatiaľ 
vlastné ubytovacie zariadenie, výber sa uskutočňuje centrálne na rektoráte pre všetky fakulty, 
uprednostňovaní sú študenti zo vzdialenejších miest, sociálne odkázaní, so zdravotnými 
problémami v zmysle vyhlášky pre ubytovanie, 

c) finančná a organizačná podpora športových a kultúrnych činností 
d) centrum podpory študentov – vzniklo v zimnom semestri 2012. Poskytuje psychologické 

poradenstvo, podporu študentov so špecifickými potrebami, právne poradenstvo a športové 
aktivity, ktoré sa budú ďalej rozširovať, časom pribudne aj kariérne poradenstvo. O vzniku 
Centra boli študenti informovaní prostredníctvom webovej stránky univerzity. 
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Ďalšie finančné možnosti: 

Študenti vysokej školy majú možnosť získať finančné prostriedky na svoje štúdium aj formou 
pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu.  

1.6 Vzdelávanie 

Audit vzdelávania 

Audit vzdelávania prebiehal priebežne, pričom zistené nedostatky boli okamžite riešené pre 
potrebu plynulého priebehu výučby v nasledujúcom období. Interný pedagogický audit sa týkal revízie 
personálneho, didaktického a časového procesu výučby na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity v Trnave. Prodekanka pre štúdium vypracovala tlačivo pre účely hospitácie, ktoré 
bolo následne skonzultované a prijaté na Kolégiu dekana dňa 18.12.2012. Auditovanými  
dominantnými  oblasťami v procese vzdelávania boli: didaktická technika, pedagogické úväzky, 
hospitačná činnosť, informačný systém MAIS, informačné listy predmetov, systém hodnotenia. 

Didaktická technika  

Každá učebňa vo všetkých priestoroch je vybavená notebookom, dataprojektorom, 
flipchartovými tabuľami. 

Informačné listy predmetov   

Informačné listy predmetov boli prepracované všetkými vyučujúcimi v rámci procesu získania 
značky ECTS/DS Label. Študijná prodekanka zabezpečila vypracovanie študijných podkladov podľa 
požiadaviek ECTS/DS Label a tiež za účelom prekladov do anglického jazyka.  

Systém hodnotenia  

Porovnanie osvojenia si vedomostí a rozvoja zručností študentmi pred a po absolvovaní 
jednotlivých vzdelávacích činností a úrovne určenej  podľa profilu absolventa študijného programu 
realizujú jednotliví vyučujúci na základe vlastného uváženia, za účelom výskumu alebo zlepšenia 
kvality výučby svojho predmetu. Úroveň určená podľa profilu absolventa študijného programu sa  
realizuje napr. u  študentov študijného odboru ošetrovateľstvo, kde je počet teoretickej a praktickej 
výučby určený a dodržiavaný podľa smerníc EÚ – teoretické vedomosti študenti aplikujú v praktickej 
výučbe v priebehu celého štúdia.    

Informácie o zisťovaní úrovne vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti 
(najmä v režime priebežného hodnotenia)  sa získavajú testovaním, pričom študent musí dosiahnuť 
minimálne 75% - tnú úspešnosť vedomostí. Ďalšími najčastejšie využívanými formami sú:  seminárna 
práca, diskusia k zadanej problematike, vypracovanie kazuistiky, eseje. Informácie o zisťovaní úrovne 
vedomostí študentov po realizácii vzdelávacej činnosti (najmä v režime skúškových výstupov) - 
testovanie, pričom študent musí dosiahnuť minimálne 75% - tnú úspešnosť vedomostí, ústna forma 
skúšania vyučujúcim daného predmetu. Ďalšími najčastejšie využívanými formami sú: seminárna práca 
(projekt) prezentácia.  
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2 VEDA A VÝSKUM 

2.1 Vedecká rada FZaSP v roku 2014 

Zloženie vedeckej rady v roku 2014 

Hneď na začiatku roku 2014 prišlo na FZaSP k významnej zmene a to priamo na poste dekana fakulty. 
Svojej funkcie sa počnúc 1. januárom 2014 ujal, ešte koncom roku 2013 zvolený, prof. MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc. Tým nastala aj zmena v zložení VR fakulty, keďže sa jej predsedom stal dovtedajší čestný 
externý člen. V priebehu roku 2014 však nastali aj ďalšie zmeny v zložení riadnych členov VR.                      
K dátumu 31.08.2014 ukončil plný pracovný pomer s fakultou dovtedajší riadny interný člen,                       
prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc. a ku dňu 1.11.2014 bol plný pracovný pomer zmenený na čiastočný 
doc. MUDr. Anne Strehárovej, PhD., m. prof. Tým sa ku dňu 1.11.2014 znížil počet interných riadnych 
členov VR (na UTPČ) a naopak, o dvoch sa zvýšil počet externých riadnych členov VR. Nastala 
situácia, že počet externých členov prevýšil vysokoškolským zákonom stanovený maximálny počet 
(1/3). Preto predseda VR, prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. prijal potrebné opatrenia tak, aby sa 
zachoval správny pomer interných a externých riadnych členov VR. Takým opatrením bola jednak 
involvácia dvoch nových interných zamestnancov fakulty za riadnych členov VR (doc. Vaverčáková a 
PhDr. Uríčková) a súčasne presunutie jednej čestnej členky VR (doc. Kállayová - na plný pracovný 
pomer s fakultou) do kategórie riadnych členov VR. Všetky navrhnuté zmeny, po schválení 
akademickým senátom fakulty, sa uskutočnili ku dňu 20.11.2014. Vymenovacie dekréty dvom novým 
interným členkám VR (doc. Vaverčáková a PhDr. Uríčková) boli odovzdané hneď na nasledujúcom 
zasadnutí VR, dňa 10.12.2014. Odovzdanie vymenovacích dekrétov členom VR, ktorým boli členstvá 
v priebehu roku 2014 obnovené (prof. Bošák, PhDr. Pekarčíková), ako aj členke VR, ktorej bola 
zmenená kategória členstva (doc. Kálayová), sa v roku 2014 z dôvodu ich neprítomnosti na 
zasadnutiach VR neuskutočnilo, bude tomu tak na niektorom z jej nasledujúcich zasadnutí, v roku 2015. 
Celkový počet 42 riadnych členov VR (v tom 14 externých) sa od 20.11.2014 až do konca roka 2014 
už nezmenil a rovnako tak sa počet čestných členov VR ustálil na 20-tich členoch (v tom 3 interní 
zamestnanci fakulty na plný pracovný pomer). 

V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu roku 2014, ako aj údaje o 
funkčnom období členov, začiatku jeho trvania, resp. iné relevantné údaje. 

Zloženie vedeckej rady FZaSP: 
Predseda:   1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
   odbor sociálna práca  

(funkčné obdobie predsedu VR: od 01.01.2014) 

Podpredseda: 2. doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.  
   odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
   (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

Tajomník: 3. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   
odbor sociálna práca  

   (začiatok aktuálneho obdobia: od 22.11.2012) 

RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZaSP:  
    4. prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
    (začiatok II. funkčného obdobia: od 02.09.2014) 

5. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 
odbor ošetrovateľstvo  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 
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6. prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
odbor ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

7. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.  
od 31.08.2014 sa z dôvodu ukončenia PPP stal externým členom VR  
odbor ošetrovateľstvo 

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

    8. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
odbor sociálna práca 

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

    9. prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 
odbor sociálna práca  
(začiatok prvého funkčného obdobia: od 9.12.2011) 

10. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
    odbor verejné zdravotníctvo  
    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

11. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. 
    odbor verejné zdravotníctvo  

(začiatok prvého funkčného obdobia od 01.06.2012) 

12. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
(začiatok prvého funkčného obdobia od 9.12.2011) 

13. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.  
od 1.11.2014 sa z dôvodu zníženia PPP na čiastočný stala  externou členkou VR 
odbor verejné zdravotníctvo  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

14. doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

15. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
(začiatok prvého funkčného obdobia od 9.12.2011) 

16. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

17. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

  18. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo   

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

19. doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.   
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

20. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.    
odbor ošetrovateľstvo   

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

21. doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
;odbor verejné zdravotníctvo   

    (začiatok III. funkčného obdobia: od 20.11.2014) 
    do 20.11.2014 bola čestnou členkou VR 

22. doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.   
    odbor verejné zdravotníctvo  
    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

23. doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.   
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

24. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.   
    odbor verejné zdravotníctvo 
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    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

25. doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH  
odbor sociálna práca 

    (začiatok prvého funkčného obdobia: od 20.11.2014) 

26. doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.    
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

    27. PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  
    odbor ošetrovateľstvo  

(začiatok prvého funkčného obdobia od 09.12.2011) 

28. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
    odbor verejné zdravotníctvo  

(začiatok prvého funkčného obdobia od 01.06.2012) 

29. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  
    odbor verejné zdravotníctvo  

(začiatok prvého funkčného obdobia od 09.12.2011) 

30. PhDr. Alena Uríčková, PhD.  
    odbor ošetrovateľstvo  

(začiatok prvého funkčného obdobia od 20.11.2014) 

 
RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZaSP : 

1. prof.  ThDr.  PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

2. prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

3. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.  
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

    externý člen od 31.08.2014  

4. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.   
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

5. prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.  
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

6. prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.  
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

7. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

8. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
(začiatok aktuálneho - prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

9. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. 
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 
externá členka od 1.11.2014 

10. doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

11. doc. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.  
 (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

12. MUDr. Stanislav Križan, PhD.  
 (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

13. MUDr. Alexandra Šimková  
 (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

14. MUDr. Rudolf Botek 
 (začiatok aktuálneho - prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

 
ČESTNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY FZaSP (bez hlasovacieho práva): 
Mená čestných členov uvedené nezvýraznenou farbou = nie sú členmi akademickej obce FZaSP, t. j. nie sú zamestnaní na FZaSP na UTPČ. 

1. prof. Dr. Dijana Avdič, PhD.  
    (začiatok aktuálneho - prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

2. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
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   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 23.09.2013) 

3. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  
   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

4.  prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.  
 (začiatok aktuálneho - prvého funkčného obdobia od 9.12.2011) 
5. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (mult.) 

    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

6. prof. MUDr. František Mateička, CSc.  
    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

7. profesor Walter Mauritz, M.D., PhD. 
   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

8. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od22.11.2012) 

9.  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.   
    (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

10. prof. PhDr. Eva Sollárová,  CSc.  
(začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

11. prof. Dr. Ranko Škrbič, PhD.  
(začiatok aktuálneho  – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

12. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
(začiatok aktuálneho  – prvého funkčného obdobia: od 23.09.2013) 

13. prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc.  
 (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

14. Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  
(začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

15. doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc.   
   (začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

16. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
čestnou členkou bola do 19.11.2014, od 20.11.2014 bola presunutá do kategórie riadnych 
členov VR 
(začiatok aktuálneho - III. funkčného obdobia od 20.11.2014) 

17.  ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.   
   (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 23.09.2013) 

18.  PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.   
 (začiatok aktuálneho – III. funkčného obdobia od 01.09.2014)  

19. Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
    (začiatok aktuálneho – prvého funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

20. Ing. Viera Tomanová, PhD.  
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

21. Ing. Martin Tabaček   
(začiatok aktuálneho funkčného obdobia: od 22.11.2012) 

  

Rokovanie vedeckej rady v roku 2014 

VR FZaSP zasadala v roku 2014 celkovo 5 krát. Z toho 3 krát zasadala v riadne stanovených 
termínoch a boli to pracovné rokovania, jedno rokovanie bolo mimoriadne a uskutočnilo sa aj jedno 
slávnostné zasadnutie VR, pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP. 

Riadne, pracovné zasadnutia VR sa konali v týchto termínoch: 

* 22. januára 2014 

V programe rokovania boli nasledovné body programu: 
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- Návrh na schválenie nových kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konania na FZaSP 
- Správa o vzdelávacej činnosti FZaSP za akademický rok 2012/2013 
- Návrhy na schválenie nových školiteľov doktorandského štúdia 
- Návrhy na schválenie členov štátnicových komisií doktorandského štúdia 

* 23. apríla 2014 

V programe boli prerokované a schválené nasledovné návrhy: 

- Návrh na udelenie čestného titulu „Profesor emeritus (Emeritný profesor) Trnavskej univerzity“ 
- Návrhy na udelenie pamätných medailí FZaSP pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP 
- Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2013 
- Návrhy na schválenie nových školiteľov doktorandského štúdia 
- Návrhy na schválenie členov štátnicových komisií 

* 10. decembra 2014 

Na programe rokovania boli: 

- Návrh na udelenie Striebornej medaily FZaSP 
- Vyhodnotenie plnenia materiálu „Dlhodobý zámer FZaSP na roky 2009-2014“ 
- Prerokovanie materiálu „Dlhodobý zámer FZaSP na roky 2015-2020“  
- Návrhy na schválenie školiteľov doktorandského štúdia 
- Návrh na schválenie nového celouniverzitného medziodborového študijného programu 

„Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci“ 
- Návrhy edičnej komisie FZaSP na vydanie publikačných výstupov FZaSP 

Mimoriadne pracovné zasadnutie VR sa uskutočnilo dňa: 
* 12. júna 2014 

Na jeho programe bolo prerokovanie a schválenie dvoch zásadných materiálov pre účely zostavenia 
spisov II. Komplexnej akreditácie (ďalej len II. KA) nasledovne: 

- Návrh materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej 
univerzite v Trnave, FZaSP a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na TU v Trnave, FZaSP“. 

- Návrh študijných plánov akreditačných spisov všetkých študijných programov pripravených do 
procesu II. KA. 

Slávnostné zasadnutie VR FZaSP pri príležitosti osláv 20. výročia založenia a existencie FZaSP sa 
uskutočnilo dňa: 
* 22.10.2014 

Na oslavy 20. výročia založenia FZaSP boli pozvaní, okrem všetkých riadnych a čestných 
členov VR, aj hostia, predstavitelia vedenia TU a jej fakúlt, mesta Trnava a Trnavského samosprávneho 
kraja, Trnavskej arcidiecézy a Trnavskej arcidiecéznej charity, Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, Fakultnej nemocnice, ako aj ďalší VIP hostia.  
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Pri tejto príležitosti boli udelené pamätné medaily spolu 28 zaslúžilým pracovníkom a 
podporovateľom fakulty, pričom na slávnostné zasadnutie si medailu prišlo prevziať celkovo 26 
nominovaných. Časť programu slávnostného zasadnutia VR bola venovaná dvom novovymenovaným 
Emeritným profesorom TU. 
 
Dekorovaní pamätnými medailami boli: 
1. Dr.h.c. prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc. - pamätná medaila udelená in memoriam 
2. Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
3. prof. MUDr. František Mateička, CSc. 
4. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
5. Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák 
6. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 
7. Ing. Gabriela Gašparíková 
8. PhDr. Ľubica Gergelová 
9. Mgr. Dušana Horváthová 
10. doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 
11. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 
12. doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc. 
13. prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
14. doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD. 
15. Mgr. Miriam Krištofiaková 
16. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 
17. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
18. prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH 
19. Ing. Daniela Naništová 
20. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 
21. Gabriela Semešová 
22. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 
23. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. 
24. Mgr. Oľga Štekláčová 
25. prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. 
26. Mgr. Ľubica Valčuhová 
 

Dvaja, pamätnou medailou ocenení kandidáti, prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. a Dr.h.c. Ing. 
Tibor Mikuš, PhD. sa z účasti na slávnostnom zasadnutí VR ospravedlnili. 

Čo sa týka novovymenovaných emeritných profesorov, kytica kvetov a poďakovanie boli 
venované prof. MUDr. Štefanovi Kopeckému, CSc. a prof. MUDr. Bohumilovi Chmelíkovi, PhD., ktorí 
boli, po schválení VR FZaSP (23.04.2014) a následne VR TU (17.06.2014) vymenovaní rektorom TU 
v Trnave za Emeritných profesorov Trnavskej univerzity. Obom boli čestné tituly udelené hneď na 
začiatku akademického roka 2014/2015, pri príležitosti slávnostného Veni Sancte, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 1.10.2014 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 

2.2 Habilitačné a vymenúvacie konania 

FZaSP nemala ani v roku 2014 priznané akreditačné práva pre habilitačné konania a konania 
na vymenúvanie profesorov a to v žiadnom z odborov, v rámci ktorých poskytuje vysokoškolské 



20 
 

vzdelávanie. Práva pre tento typ konaní boli fakulte odňaté rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 29. júla 
2011. 

V roku 2014 však boli zostavené celkovo tri samostatné akreditačné spisy pre habilitačné a 
vymenúvacie konania pre tri odbory, a to v rámci II. KA. Spisy pre odbor SP, VZ a LVMvZ boli spolu 
s ďalšími materiálmi postúpené ku dňu 24.06.2014 koordinátorke pre II. KA, Ing. Viere Peterkovej, 
ktorá ich spolu s podkladmi z ostatných súčastí TU ku dňu 1.7.2014 postúpila, v elektronickej podobe, 
na sekretariát AK MŠVVaŠ SR. Originál žiadosti rektora TU o akreditáciu všetkých predmetných práv, 
viažucu sa ku zaslaným akreditačným spisom, bol postúpený AK poštou, k rovnakému dátumu. 

Všetky vyššie uvedené akreditačné spisy pre habilitačné a vymenúvacie konania na FZaSP 
(formuláre spolu s prílohami) sú uložené na fakultnom oddelení pre vedu a výskum. 

2.3 Informácie o výskumnej a tvorivej činnosti fakulty za rok 2014 

Organizačno-administratívna činnosť referátu pre vedu a výskum 
 

Činnosť referátu pre vedu a výskum bola aj v roku 2014 vykonávaná, ako už kontinuálne počas 
predchádzajúcich 3 rokov, dvomi referentmi pre vedu a výskum. Široký diapazón činnosti tohto referátu 
sa opäť naplno prejavil, keďže bolo potrebné, okrem už každoročného zostavovania mnohých 
koncepčných a metodických dokumentov, gestorovania a celkového organizačno-administratívneho 
zabezpečovania činností, akcií a podujatí, pripraviť podklady a zostaviť akreditačné spisy pre 
habilitačné a vymenúvacie konania v troch odboroch a rovnako tak akreditačné spisy pre dve oblasti 
výskumu, a to v rámci procesu II. KA. Podklady, ktoré boli na oddelení VVČ spracované počas roku 
2014, boli tiež smerodajnými výstupmi pre ďalšie manažovanie a rozvoj fakulty v oblasti vedecko-
výskumných aktivít, ďalej pre kooperáciu s nadriadenými orgánmi, resp. pre plnenie požiadaviek a úloh 
stanovených externými inštitúciami. Tak ako v predchádzajúcom období, spracúvali sa štatistické, 
prehľadové, metodické a koncepčné materiály, ktoré boli zdrojom údajov pre prácu jednotlivých 
orgánov akademickej samosprávy fakulty (vedecká rada, vedenie fakulty, kolégium dekana, 
akademický senát) a/alebo podkladom pre oddelenie VVČ R-TU, resp. priamo pre MŠVVaŠ SR, 
Štatistický úrad SR a pod. 

Najdôležitejšou činnosťou roka 2014 však bolo, ako sme uviedli, zostavenie piatich 
samostatných akreditačných spisov II. KA, spolu s náležitými prílohami. Tieto práce boli jednak 
pokračovaním, už v predchádzajúcom roku 2013 začatých, predprípravných prác, ale zároveň smerovali 
k svojmu vyústeniu, t. j. v druhom štvrťroku sa jednalo o práce finálneho charakteru, kedy v termíne do 
1.7.2014 bolo potrebné postúpiť všetky podklady vo svojej definitívnej podobe na rektorát TU a 
následne na sekretariát AK. 
 
Prehľad najdôležitejších koncepčných materiálov, akcií a ďalších činností, ktoré zabezpečoval 
referát pre vedu a výskum 

1. Vytvorenie nového, sumárneho formuláru pre zber dát o AO za rok 2013, so zapracovaním nových 
položiek, ktoré sa ukázali byť významné z pohľadu kritérií AO II. KA,  pre každú oblasť výskumu 
zvlášť. V predchádzajúcich rokoch sa pre tento účel používali dva samostatné formuláre s 
označením F-1 a F-2 (január) 

2. Spracovanie návrhov nových kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konania, samostatne pre každú 
oblasť výskumu (SaBV a LFaNZV) a ich predloženie na rokovanie VR FZaSP 22.01.2014 (január) 
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3. Distribúcia formuláru o AO za rok 2013 AZ fakulty, zber dát a následné spracovanie výsledkov za 
fakultu aj za jednotlivé oblasti výskumu (január - marec) 

4. Komplexné predbežné a následné definitívne spracúvania akreditačných formulárov a príslušných 
príloh pre päť samostatných akreditačných spisov pre účely II. KA.  Jednalo sa o tri spisy (žiadosti) 
pre tri odbory v rámci získania akreditačných práv pre HaVK a dva spisy (žiadosti)  pre dve vedné 
oblasti v rámci hodnotenia úrovne vedecko-výskumnej činnosti fakulty (január - jún)  

5. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie troch riadnych pracovných  rokovaní 
vedeckých rád (január, apríl, december) 

6. Sledovanie potreby vykonania zmien v zložení VR fakulty z rôznych dôvodov (zmeny v úväzkoch 
a/alebo príchod nových členov resp. obnovenie členstva, presun v rámci kategórií), nominácia a 
písomná korešpondencia s navrhnutými novými členmi VR, členmi navrhnutými na obnovenie 
členstva, na presun do inej kategórie, príprava predmetných podkladov a návrhov na rokovanie AS 
FZaSP, príprava vymenúvacích dekrétov (január, september, november) 

7. Komplexné spracovanie a postúpenie na R-TU návrhu kandidáta za FZaSP, prof. MUDr. Martina 
Rusnáka, CSc., na udelenie „Ceny Antona Hajduka“ za rok 2013 (február) 

9. Komplexné spracovanie a postúpenie na R-TU návrhu kandidáta za FZaSP, prof. MUDr. 
Miroslava Danaja, CSc., na udelenie „Ceny M. Palkoviča“ za rok 2013 (február) 

10. Spracovanie a postúpenie na R-TU (oddelenie pre VVČ) textovej časti „Výročnej správy o 
vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2013“  (február) 

11. Gestorovanie, spracovanie, sumarizácia a odoslanie na R-TU Ročného podnikového výkazu o 
výskume a vývoji za rok 2013 „VV 6-01“ pre Štatistický úrad SR (február). 

12. Vytvorenie štatistického prehľadu (tabuľky a grafy) o publikačnej činnosti FZaSP podľa databázy 
Birep za roky vykazovania 2008-2013 pre prodekana pre vedu a výskum za účelom spracovania 
správy o VVČ za rok 2013 a jej predloženia na rokovanie VR FZaSP dňa 23. apríla  2014 (apríl) 

13. Komplexné spracovanie dvoch samostatných návrhov na vymenovanie kandidátov FZaSP za 
emeritných profesorov (Kopecký, Chmelík) a ich postúpenie na rokovanie VR FZaSP (apríl) 

14. Spracovanie návrhu materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
na Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a Konkrétne podmienky 
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v 
Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce“ na rokovanie VR FZaSP dňa 12.06.2014 (jún) 

15. Dopracovanie a doplnenie schváleného materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a 
Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 
Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce“ a jeho postúpenie na ďalšie 
konanie na rokovanie VR TU 17.06.2014 (jún) 

16. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie jedného mimoriadneho pracovného rokovania 
VR FZaSP (jún) 

17. Dopracovanie a doplnenie oboch VR FZaSP schválených materiálov emeritných profesorov a ich 
postúpenie k ďalšiemu konaniu, na rokovanie VR TU (jún) 

18. Vyplnenie sumárnej tabuľky o žiadostiach pre akreditáciu študijných programov v rámci II. KA 
pre p. koordinátorku KA TU (jún) 

19. Spracovanie podkladov o výsledkoch fakulty v oblasti publikačnej, citačnej a inej tvorivej činnosti, 
ako aj v oblasti doktorandského štúdia, za obdobie rokov 2008-2013, na základe požiadavky 
tajomníčky FZaSP, do propagačného materiálu o fakulte  (júl) 

20. Vyhotovenie elektronickej podoby „Výročnej správy o publikačnej činnosti FZaSP za rok 
vykazovania 2013“ - 393 záznamov v databáze Birep (júl - august) 
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21. Spracovanie materiálu o výmene garanta (prof. Danaj namiesto prof. Hromca) v doktorandskom 
študijnom programe odboru ošetrovateľstvo a jeho postúpenie na R-TU pre AK SR (august). 

22. Návrhové práce a následná definitívna realizácia pozvánok a ďakovných kartičiek k medailám pre 
slávnostné zasadnutie VR FZaSP (august - september) 

23. Príprava podkladov (zdokladovania všetkých 5 akreditačných spisov) pre návštevu oboch 
pracovných skupín AK v novembri 2014 (august - október) 

24. Vypracovanie scenáru  slávnostného zasadnutia VR FZaSP pri príležitosti odovzdávania medailí 
FZaSP k 20. výročiu založenia FZaSP  (september) 

25. Vypracovanie tlačovej správy pre médiá pri príležitosti osláv 20. výročia založenia FZaSP 
(september) 

26. Spracovanie ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2013 „VVP-01“ pre MŠ 
VVaŠ SR (september) 

27. Komplexné spracovanie väčšiny kapitol „Výročnej správy o činnosti FZaSP TU Trnava za rok 
2013“ (september - december) 

28. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie slávnostného zasadnutia VR FZaSP pri 
príležitosti osláv 20. výročia založenia FZaSP (október) 

29. Metodické a organizačné zabezpečenie návštevy oboch pracovných skupín AK v dňoch 26.-
27.11.2014 (november) 

30. Zostavovateľstvo, tlač, distribúcia a zverejnenie „Výročnej správy o činnosti FZaSP TU Trnava za 
rok 2013“ (december 2014 - apríl 2015) 

31. Celoročné nahlasovanie, evidovanie a spracúvanie publikačných výstupov interných pedagógov a 
interných doktorandov fakulty (297 výstupov nahlásených a evidovaných v databáze Birep za rok 
vykazovania 2014 ku dňu 31.03.2015) 

Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou 
V roku 2014 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko významných vedeckých alebo odborných 

podujatí, ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke 7: 

Tabuľka 7: Organizovanie vedeckých, odborných a spoločenských podujatí za rok 2014 

Názov: "IV. Konferencia interných doktorandov FZaSP TU v Trnave“ 
Typ konferencie: Fakultná vedecká konferencia 
Miesto konania: FZaSP TU Trnava, Univerzitné nám. č. 1 
Dátum konania: 01.04. 2014 - 02.04.2014 
Organizátori: Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP 
  

Názov: „Klinická medicína v praxi“ 
Typ konferencie: II. ročník vedeckej konferencie 
Miesto konania: FZaSP TU Trnava, Univerzitné nám. č. 1 
Dátum konania: 09.04.2014 
Organizátori: Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP, FN v Trnave a VÚC Trnava 
  

Názov: „Ochrana života XV“ na tému: Novosti v ochrane života od počatia II. Pocta 
Albertovi Schweitzerovi“ 

Typ konferencie: Konferencia s medzinárodnou účasťou 
Miesto konania: FZaSP TU Trnava, Univerzitné nám. č. 1 
Dátum konania: 26.09.2014 
Organizátori: Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP 

Názov: 
7. Interdisciplinary Symposium of Public Health, Nursing, Social Work and 
Laboratory Investigating Methods with International Participation: „HEALTHY 
AGING“ 
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Typ konferencie: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
Miesto konania: Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP, Univerzitné nám. č.  1 
Dátum konania: 07.10.2014 - 08.10.2014 
Organizátori: Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP 
Názov: 5. ročník medzinárodnej konferencie „Jazyková kompetencia ako súčasť 

celoživotného vzdelávania“ 

Typ konferencie: 
Medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu výsledkov prác 
doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov nemeckom a anglickom 
jazyku 

Miesto konania: Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP, Univerzitné nám. č. 1 Trnava, 
Dátum konania: 24.10.2014 
Organizátori: Katedra SP 

 

2.4 Vedecko – výskumná produktivita fakulty v roku 2014 

ROK 2014 BOL ROKOM ODOVZDANIA AKREDITAČNÝCH SPISOV II. KOMPLEXNEJ 
AKREDITÁCIE SLEDOVANÉHO OBDOBIA 2008 - 2013. Vedecko - výskumná produktivita 
tvorivých zamestnancov FZaSP sa v roku 2014 odvíjala a realizovala vo viacerých rovinách. Jednou z 
nich boli aktivity zamerané na riešenie projektových a grantových úloh, domácich, zahraničných, či z 
prostriedkov EU. Túto oblasť na FZaSP zastrešuje samostatný referát, riadený prodekankou pre rozvoj 
a zahraničné vzťahy. O aktivitách v tejto oblasti bližšie pojednáva správa o rozvojových a 
medzinárodných aktivitách FZaSP za rok 2014, ktorá bude spracovaná referátom pre zahraničné vzťahy 
a rozvoj a bude predmetom rokovania niektorého zo zasadnutí VR v roku 2015. Nemenej dôležitými 
aspektami vedecko-výskumnej činnosti fakulty vždy boli a naďalej zostávajú publikačné výstupy 
pedagógov (AZ fakulty na plný pracovný pomer)  a doktorandov, ako aj aktivity pedagógov v oblasti 
tzv. atribútov ocenení (AO). Obom týmto rovinám sa budeme venovať v tejto kapitole. 

Stalo sa pravidlom, že vedenie fakulty podnecovalo a podporovalo všetky spomínané oblasti 
tvorivej činnosti a vedecko-výskumných aktivít pedagogických pracovníkov a doktorandov. Súčasne 
však sledovalo a priebežne hodnotilo ich úroveň a dosiahnuté výsledky. Pedagogickí zamestnanci 
fakulty (na plný pracovný pomer), ako aj interní doktorandi, predkladali svoje publikačné výstupy do 
univerzitnej knižnice TU so zámerom ich dokladovania a evidovania v internej knižničnej sieti Birep a 
následne v celoslovenskej databáze CREPČ. Okrem toho mali AZ zamestnanci povinnosť predloženia 
dát o iných, než publikačných vedecko-výskumných aktivitách, v rámci AO, čo je tiež aspekt hodnotený 
v procese KA. V nasledujúcich podkapitolách uvádzame podrobné údaje a výsledky, ktoré fakulta v 
oblasti AV a AO zaznamenala. Nachádzajú sa tam porovnania výsledkov s predchádzajúcim obdobím, 
tabuľky, grafy, ako aj ďalšie zaujímavé informácie či komentáre. 

2.4.1 Atribút výstupov – publikačná činnosť celej FZaSP za roky vykazovania 2008 – 2014 

Počnúc rokom 2013 vstúpila do platnosti nová vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom 
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá sa 
vzťahuje na všetky publikácie s rokom vydania od roku 2013 vrátane. Zmeny, ktoré nová vyhláška 
priniesla sú detailne popísané na webovej stránke www.crepc.sk. V nasledujúcich tabuľkách 8 - 13, 
zobrazujúcich publikačnú produktivitu zamestnancov a doktorandov fakulty v skupinách podľa 
pôvodnej aj novej (od 2013) vyhlášky, ponechávame pre obšírnejšiu informáciu aj pôvodné názvy 
kódov, resp. názvy kódov, ktoré boli vyhláškou zrušené. Súčasne tabuľka zohľadňuje delenie publikácií 
do skupín podľa pôvodnej metodiky (roky vykazovania 2008 - 2011), ale aj podľa metodiky novej (pre 
roky vykazovania 2012 - 2014), ktorá bola MŠ VVaŠ SR zverejnená a postúpená vysokým školám až 
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začiatkom roka 2015. Počty publikácií sú uvádzané k dátumu uzatvorenia databázy Birep pre príslušné 
vykazovacie obdobie, t. j. k 31.03., ktorý je termínom ukončenia zberu dát. Avšak pre roky vykazovania 
2012 - 2013 sú údaje v nižšie vedených tabuľkách 8 - 13 upravené, oproti údajom uvedeným vo 
výročných správach za dané roky. Je to z dôvodu aktualizácie zaradenia publikačných výstupov do 
kategórií, ktorá prebehla pre tieto roky vykazovania v databáze CREPČ až po uzatvorení vykazovacích 
období (po 31.03.) na základe kontroly, ktorú vykonáva OHO generálneho riaditeľa CVTI SR pre 
ČREPČ. Následne sa všetky vykonané zmeny premietli aj v internom knižničnom systéme BIREP. 

 
Tabuľka 8: Publikačné výstupy v skupine A1 v jednotlivých rokoch vykazovania 
Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
 

 
Tabuľka 9: Publikačné výstupy v skupine A2 podľa jednotlivých rokov vykazovania 
Skupina A2 Ostatné knižné publikácie 
 

Kód 
definícia kódu 
poznámka 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AAA 
Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 2 0 0 

AAB 
Vedecké monografie vydané v dom. vydavateľstvách 1 3 0 2 3 4 2 

ABA 
Štúdie v časopisoch zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Pôvodný názov: 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 2 0 

ABB 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej     
monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Pôvodný názov: 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

0 0 0 0 1 0 1 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2011 

- - - 3 2 6 2 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2011 

- - - 5 0 1 0 

Spolu v skupine A1 1 3 0 11 8 13 5 

Kód 
definícia kódu 
poznámka 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahr. 
vydavateľstvách 

1 0 1 0 0 0 0 

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v dom. 
vydavateľstvách 

0 0 5 2 0 4 1 

BAA 
Odborné knižné publikácie vydané v zahr. 
vydavateľstvách  

0 0 1 0 0 0 0 
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Tabuľka 10: Publikačné výstupy v skupine B podľa jednotlivých rokov vykazovania 
Skupina B Publikácie v karentovaných časopisoch 
 

 
Tabuľka 11: Publikačné výstupy v skupine C podľa jednotlivých rokov vykazovania 
Skupina C Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach 
WoS alebo Scopus 
 

Pôvodný názov: 
Odborné monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách) 
BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Pôvodný názov: 
Odborné monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 1 3 8 0 1 

BCB 
Učebnice pre stredné a základné školy 
Pôvodný názov: 
Učebnice pre základné a stredné školy 

3 1 0 0 1 0 0 

BCI 
Skriptá a učebné texty 2 4 0 3 3 1 1 

EAI 
Prehľadové práce 
Pôvodný názov: 
Prehľadové práce knižné 

0 0 0 0 0 0 1 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru 
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky) 
Pôvodný názov: 
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 
– bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky. 

3 8 21 9 14 11 12 

Spolu v skupine A2 9 13 29 17 26 16 16 

Kód 
definícia kódu 
poznámka 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ADC 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 1 6 4 8 8 12 

ADD 
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 1 0 0 0 0 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch 
Pôvodný  názov 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch 
Kód presunutý do skupiny D podľa metodiky z roku 2015 

1 1 11 4 ---- ---- ---- 

BDC 
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 1 0 0 0 0 

Spolu v skupine B 1 2 19 8 8 8 12 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Poznámka 
ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Kód presunutý do skupiny A1 od roku 2011 

0 0 0 - - - 
 
- 
 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich    
vydavateľstvách 
Kód presunutý do skupiny A1 od roku 2011 

0 0 28 - - - - 

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 - podľa 
metodiky z roku 2015 

0 0 0 5 - - - 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
domácich vydavateľstvách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 0 0 9 - - - 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
Pôvodný názov 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

15 5 23 26 - - - 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
Pôvodný názov 
Vedecké práce 
v domácich 
nekarentovaných      časopisoch 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

19 20 25 11 - - - 

ADM 
Nový kód od roku 2013 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

- - - - - 5 
 

2 
 

 
Nový kód od roku 2013 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

- - - - - 3 0 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

2 1 15 8 - - - 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 9 58 17 - - - 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

6 0 2 7 - - - 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

3 7 14 5 - - - 
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Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 
AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

9 17 34 32 - - - 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

19 49 107 90 - - - 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých 
konferencií 
Pôvodný názov 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 1 1 0 - - - 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 
konferencií 
Pôvodný názov 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 0 1 0 - - - 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
Pôvodný názovAbstrakty príspevkov zo zahraničných 
konferencií 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

5 15 50 45 - - - 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 
Pôvodný názovAbstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

4 57 52 101 - - - 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách Pôvodný názov 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 0 0 0 - - - 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
domácich vydavateľstvách 
Pôvodný názovKapitoly v odborných monografiách vydané 
v domácich vydavateľstvách 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 0 0 1 - - - 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 
Pôvodný názov Odborné práce v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

3 0 12 10 - - - 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
Pôvodný názov: 

10 24 30 16 - - - 
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Tabuľka 12: Publikačné výstupy v skupine D podľa jednotlivých rokov vykazovania 
Skupina D Ostatné publikácie 
 

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 
BDM 
Nový kód od roku 2013 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

- - - - - 0 1 

BDN 
Nový kód od roku 2013 
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

- - - - - 1 0 

BEC 
Kód zrušený 
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch             
(konferenčných aj nekonferenčných) 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 5 45 7 - - - 

BED 
Kód zrušený 
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch              
(konferenčných aj nekonferenčných) 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

2 6 100 41 - - - 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 
(konferencie) 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

1 0 0 2 - - - 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 
Kód presunutý do skupiny D od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

0 0 15 13 - - - 

Spolu v skupine C 98 216 612 446 0 9 3 

Kód 
definícia kódu 
Poznámka 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 0 0 0 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
domácich vydavateľstvách 
Kód presunutý zo skupiny C  od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 0 0 0 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
Pôvodný názov 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Kód presunutý zo skupiny C  od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 18 15 7 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
Pôvodný názov 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

- - - - 17 10 8 
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Kód presunutý zo skupiny C  od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 
AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 6 3 7 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 
Kód presunutý zo skupiny C  od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 56 46 46 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch 
Pôvodný  názov 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v 
zahraničných karentovaných časopisoch 
Kód presunutý zo skupiny B od roku 2012 podľa metodiky 
z roku 2015 

- - - - 0 0 0 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 8 2 0 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 7 4 0 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 6 16 29 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 67 68 43 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých 
konferencií 
Pôvodný názov: 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 2 0 0 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 
konferencií 
Pôvodný názov: 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 0 0 0 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
Pôvodný názov: 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 52 23 36 
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Tabuľka 13: Všetky publikačné výstupy FZaSP podľa jednotlivých rokov vykazovania 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 
Pôvodný názov: 
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 89 59 46 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
 Pôvodný názov: 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 2 0 0 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
domácich vydavateľstvách 
Pôvodný názov: 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich  
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 0 1 0 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 
Pôvodný názov: 
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 26 26 2 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
Pôvodný názov: 
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 10 12 9 

BEC 
Kód zrušený 
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch             
(konferenčných aj nekonferenčných) 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 17 2 0 

BED 
Kód zrušený 
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch              
(konferenčných aj nekonferenčných) 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 25 0 1 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 
(konferencie) 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 1 7 3 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 
Kód presunutý zo skupiny C od roku 2012 podľa 
metodiky z roku 2015 

- - - - 1 25 7 

Spolu v skupine D - - - - 410 319 244 
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Tabuľka 13 ponúka informácie o tom, že počet všetkých publikačných výstupov sa v roku 

vykazovania 2014 dosť výrazne znížil, a to nielen v porovnaní s rokom minulým, čo je takmer o štvrtinu, 
ale ešte výraznejšie v porovnaní s  predchádzajúcimi 3 rokmi (2010-2012).  

Druhou zásadnou informáciou, ktorú vyčítame z tabuliek č. 8 - 11 je fakt, že sa oproti roku 
vykazovania 2013 o 21% znížil počet publikácií patriacich do štyroch najlepšie finančne 
bonifikovaných skupín (A1, A2, B, C), pri zohľadnení metodiky ich financovania z roku 2015. 

Do tretice sa nám ponúka aj uhol pohľadu na celkový počet všetkých publikácií, dotovaných 
zo ŠR, t. j. všetky skupiny A1, A2, B, C, D (zohľadňujúc iba roky vykazovania, pre ktoré platila a platí 
nová – aktuálna metodika pridelenia dotácií, z roku 2015, t. j. pre roky vykazovania 2012, 2013, 2014). 
Takých publikácií je v roku 2014 o 85 menej ako v roku 2013 a oproti roku 2012 ich je menej až o 172. 
Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že v oblasti publikačnej činnosti neboli tvoriví zamestnanci aktívni 
v tak rozsiahlej miere, ako v predchádzajúcich dvoch - štyroch rokoch. Treba však vziať do úvahy, že 
rok 2014 bol, ako sme už spomenuli, rokom prípravy a intenzívnych prác na tvorbe akreditačných 
spisov pre študijné programy všetkých troch stupňov do procesu II. KA, čo s najväčšou 
pravdepodobnosťou spôsobilo, že tvoriví pracovníci v danom roku venovali oveľa viac času a síl 
zvládnutiu všetkých nevyhnutných technicko - administratívnych a manažérskych prác. 

 

Sledované kritérium 

POČET A OZNAČENIE SKUPÍN, KTORÉ BOLI/SÚ V JEDNOTLIVÝCH 
ROKOCH VYKAZOVANIA DOTOVANÉ ZO ŠR 

r. v. 2008-2011 - 4 dotované skupiny 

A1, A2, B, C 

r. v. 2012-2014 –  

5 dotovaných skupín 

 A1, A2, B, C, D 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VŠETKY FINANČNE 
BONIFIKOVANÉ 
SKUPINY SPOLU  

109 234 660 482 452 365 280 

Ostatné kódy (mimo 
dotovaných skupín)  13 38 59 20 37 28 17 

SPOLU VŠETKY 
PUBLIKAČNĚ VÝSTUPY 
V BIREP/CREPČ PODĽA 
ROKU VYKAZOVANIA 

122 272 719 502 489 393 297 
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Grafické znázornenie výsledkov dosiahnutých v publikačnej činnosti celej FZaSP za roky 
vykazovania 2008 – 2014 

 
Graf 1: Publikačná činnosť v skupine A1 v rokoch vykazovania 2008 - 2014 

 
 

Graf 2: Publikačná činnosť v skupine A2 v rokoch vykazovania 2008 – 2014 
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Graf 3: Publikačná činnosť v skupine B v rokoch vykazovania 2008 – 2014 
 
 

Graf 4: Publikačná činnosť v skupine C v rokoch vykazovania 2008 - 2014 
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Graf 5: Publikačná činnosť v skupine D v rokoch vykazovania 2008 – 20141 

Graf 5: Publikačná činnosť v skupine D v rokoch vykazovania 2008 – 2014 

 
 

 
Graf 6: Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C v rokoch vykazovania 2008 - 20142 

Graf 6: Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C v rokoch vykazovania 2008 - 2014 

 
 
 
 

                                                      
1 Od roku vykazovania 2012 (vrátane) sú podľa metodiky z roku 2015 dotované zo ŠR aj publikácie zaradené do skupiny D 
2 Do roku vykazovania 2011 (vrátane) boli podľa pôvodnej metodiky finančne dotované zo ŠR iba publikácie zaradené do skupín A1, A2, B 
a C 
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Graf 7: Celá publikačná činnosť v rokoch vykazovania 2008 - 2014 

 
Porovnanie výsledkov publikačnej činnosti v kategórii A a B podľa kritérií platných pre II. KA 
za roky vykazovania 2008 - 2014 
 

Čitateľovi tejto výročnej správy ponúkame pohľad na kvalitu publikačnej činnosti tvorivých 
zamestnancov fakulty aj z pohľadu kritérií pre AV II. KA (tabuľka 14). V nej sa nachádza sumarizácia 
iba takých publikačných výstupov, ktoré by, vzhľadom na kategóriu dokumentu, mohli byť zaradené 
do dvoch najlepších kategórií (kategória výstupov A a kategória výstupov B). Aj podľa nových kritérií 
platných pre II. KA je zaraďovanie publikácií do kategórie A alebo B  pre obe oblasti výskumu (OV 
18. LFaNZV a OV 6. SaBV) čiastočne odlišné. Sú však isté kategórie výstupov, ktoré by mohli byť 
hodnotené v oboch oblastiach výskumu podobne, t. j. buď ako kategória A alebo kategória B. Preto je 
možné urobiť porovnanie s predchádzajúcimi rokmi aj z tohto aspektu. Stále platí, že do kategórie A 
môžu byť zaradené iba publikačné výstupy špičkovej kvality, ktorými sú vedecké monografie, štúdie 
alebo kapitoly v monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, resp. vedecké práce vydané 
v karentovaných časopisoch s predpísaným impakt faktorom (IF). Kategóriou B možno hodnotiť 
publikačné výstupy, ako sú vedecké monografie v domácich vydavateľstvách, vysokoškolské učebnice 
vydané v zahraničných vydavateľstvách, vedecké štúdie evidované v profesijných databázach s nižším, 
než predpísaným IF, alebo vedecké štúdie vydané v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách. 

Dostatok publikácií takejto kvality, publikovaných AZ fakulty alebo študentmi, môže 
znamenať pozitívne hodnotenie tej ktorej oblastí výskumu v rámci AV, čo následne v rozhodujúcej 
miere ovplyvňuje celkové hodnotenie kvality jej výskumnej činnosti. Samozrejme, že každá publikácia, 
jej prípadné zaradenie do daných dvoch kategórií, je posudzované osobitne, s prihliadnutím na jej 
skutočnú kvalitu, nielen podľa kategórie výstupu, v ktorej je zaradená, ale aj podľa iných ukazovateľov, 
ako je napr. renomovanosť vydavateľstva a pod. 
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Publikačná činnosť katedier a jednotlivcov za roky vykazovania 2012 a 2013 podľa kritérií 
financovania 

Tabuľka 14: Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa akreditačných kritérií za roky vykazovania 2008-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V mesiaci marec 2015, na požiadanie tajomníčky fakulty, boli vypracované audity publikačnej 
činnosti jednotlivcov, AZ na plný pracovný pomer a interných doktorandov fakulty. Audity sa 
uskutočnili za vykazovanie obdobie rokov 2012 a 2013 a boli zamerané na všetky skupiny publikácií 
stanovené pre potreby rozpisu dotácií vysokým školám v kapitole veda a výskum. Tieto tzv. audity 
publikačnej činnosti sa na fakulte spracúvali aj v minulých rokoch (2008 - 2010) a slúžili ako podklad 
pre rozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jednotlivé nákladové strediská fakulty. 
Zámerom tejto analýzy teda bolo zistenie reálneho podielu jednotlivcov a tým aj katedier, na 
publikačnej aktivite celej fakulty a ich zásluhovosť na dotáciách zo štátneho rozpočtu. Ako bude zrejmé 
z nasledujúcich podkapitol, najlepšou – resp. kvantitatívne najvýkonnejšou katedrou v roku 
vykazovania 2012 bola KOŠ a v roku 2013 to bola katedra VZ. K výsledkom oboch auditov však treba 
uviesť informáciu, že prerozdelenie jednotlivých publikačných výstupov do jednotlivých, odlišne 
dotovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa uskutočnilo na základe už novej Metodiky MŠ VVaŠ SR, ktorá 
platila v čase spracúvania podkladov oboch vykazovacích období, čo bolo, ako sme uviedli v úvode, v 
priebehu marca 2015. A práve nová metodika presunula niektoré kategórie publikácií (kódy) v rámci 
skupín, čo znamená, že sú a budú inak finančne kryté. Najmarkantnejšie sa to prejavilo v rámci skupiny 
C, z ktorej mnoho kategórií výstupov bolo presunutých do skupiny D. Takými sú nielen mnohé odborné 
publikácie (ktorých kód sa začína písmenom B), ale napríklad aj kódy publikácií vedeckého charakteru 
ACC, ADD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH. Tento fakt 
výrazne mení pohľad na ich finančnú efektivitu a preto možno v budúcom období očakávať snahu 
autorov, zamerať svoje publikačné aktivity na publikácie, ktoré sú viac finančne (a zároveň aj 
akreditačne) významné. 
 

                                                      
3V rokoch vykazovania 2012-2014 sú počty výstupov v jednotlivých kategóriách uvedené v tejto tabuľke aktualizované podľa databáz 
BIREP/CREPČ ku dňu spracovania údajov tejto výročnej správy. Obe databázy sú totiž po uzatvorení jednotlivých vykazovacích období (po 
31.03.) aktualizované z dôvodu vykonania kontroly a prípadného prekategorizovania výstupov odborným hodnotiteľským orgánom 
generálneho riaditeľa CVTI SR pre CREPČ. 

KATEGÓRIA/KÓD 
ROK VYKAZOVANIA3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SPOLU: 

A 

AAA 0 0 0 1 2 0 0 3 
ABA 0 0 0 0 0 2 0 2 
ABC 0 0 0 3 2 6 2 13 
ADC 0 1 6 4 8 8 12 39 
ADD 0 0 1 0 0 0 0 1 
SPOLU 0 1 7 8 12 16 14 58 

B 

AAB 1 3 0 2 3 4 2 15 
ACA 1 0 1 0 0 0 0 2 
ACB 0 0 5 2 0 4 1 12 
ACC 0 0 0 5 0 0 0 5 
AEC 2 1 15 8 6 3 7 42 
SPOLU 4 4 21 17 9 11 10 76 

A + B  4 5 28 25 21 27 24 134 
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Publikačná činnosť katedier za rok vykazovania 2012 

Tabuľka 15: Publikačná činnosť katedier v roku vykazovania 2012 z pohľadu financovania 
 
 

 Publikačná činnosť z pohľadu katedier v roku vykazovania 2012 

 Kód 
publikácie 

Katedra 
Spolu: 

 KVZ KKD KTDLM KMaJ KOŠ KRŠTZ KSP 

skupina A
1 

AAA 0 0 0 0 1 0 1 2 

AAB 0 1 0 0 2 0 0 3 

ABA 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABB 0 1 0 0 0 0 0 1 

ABC 0 0 0 0 1 0 1 2 

ABD 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medzisúčet 

 /skupina A1/  0 2 0 0 4 0 2 8 

skupina A
2 

ACA 0 0 0 0 0   0 0 

ACB 0 0 0 0 0   0 0 

BAA 0 0 0 0 0   0 0 

BAB 0 3 0 0 2 1 2 8 

BCB 0 0 0 0 0   1 1 

BCI 0,183 1,056 0 0,078 0,055 0,339 1,289 3 

EAI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAA 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAB 0 0 0 0 0 0 0 0 

EAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAI 0,7 4,6 0 1 3 1,1 3,6 14 
medzisúčet  

/skupina A2/  0,883 8,656 0 1,078 5,055 2,439 7,889 26 
skupina B 

ADC 7 0 1 0 0 0 0 8 

ADD 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDC 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDD 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDC 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDD 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGJ 0 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina B/  7 0 1 0 0 0 0 8 

skupina C
 

ADM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADN 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDN 
0 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina C/  0 0 0 0 0 0 0 0 

skupin
a D

 

ACC 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACD 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ADE 3,95 3,8 2,25 0,65 2 1,1 4,25 18 

ADF 1,3 0,4 3,3 1 0 2,5 8,5 17 

AEC 2 0 0 1 2 0 1 6 

AED 3,8 37,9 0,8 0,1 2 1 10,4 56 

AEG 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEH 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFA 0,2 1,8 0 1 4 0 1 8 

AFB 0 0 0 1 4 1 1 7 

AFC 0 0 0 0 2 0 4 6 

AFD 0,3 3,1 1,4 3,5 31,6 3,4 23,7 67 

AFE 0 0 0 0 1 0 1 2 

AFF 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFG 18,05 8,9 14 1,6 1 1,05 7,4 52 

AFH 31,9 7,2 6,4 3,1 23 4,75 12,65 89 

BBA 0 0 0 0 1 0 1 2 

BBB 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCK 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDA 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDE 0 3 0 0 20 0 3 26 

BDF 0 2 1 0 1 1 5 10 

BEC 0 0 1 0 7 0 9 17 

BED 0 0 0 5 11 0 9 25 

BFA 0 0 0 0 1 0 0 1 

BFB 0 0 0 0 1 0 0 1 

BGH 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDE 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDF 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medzisúčet 
/skupina D/  61,5 68,1 30,15 17,95 114,6 15,8 101,9 410 

SÚČET  
/všetky skupiny/  

69,383 78,756 31,15 19,028 123,655 18,239 111,789 452 
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 Graf 8: Celá finančne dotovaná publikačná činnosť katedier za rok vykazovania 2012 

Materiál, ktorého výsledky zobrazuje vyššie uvedený Graf č. 8 a ktoré vypovedajú o 
najproduktívnejšej katedre fakulty v roku vykazovania 2012, bol samozrejme spracovaný na základe 
výstupov jednotlivcov. A tak, ako je z grafu vidno podiel jednotlivých katedier na celkovej produktivite 
fakulty, z výsledkov jednotlivých tvorivých zamestnancov sme zostavili rebríček najviac publikujúcich 
autorov. Do úvahy sme zobrali práve tých, ktorí v danom roku vykazovania mali v internom knižničnom 
systéme BIREP a tým aj v celoslovenskej databáze CREPČ evidovaných minimálne 5 celých výstupov 
(po prepočítaní ich reálneho podielu na publikáciách). Dané kritérium splnilo spolu 22 autorov z 
celkového počtu 75 autorov – AZ fakulty, na plný pracovný pomer v roku 2012. Šesť autorov z 
uvedeného rebríčka (27%) tvoria AZ spadajúci do oblasti výskumu SaBV. Poradie ponúka  nasledujúca 
Tabuľka 16. 

Tabuľka 16: Finančne dotovaná publikačná činnosť jednotlivcov v roku vykazovania 2012 
 

P.č. Meno autora Katedra 
Počet výstupov v kategóriách 

v roku vykazovania 2012 Spolu 
A1 A2 B C D 

1. P. Beňo KKD 2 5,1 0 0 24,5 31,6 
2. A. Botíková KOŠ 1,5 1 0 0 13,45 15,95 
3. M. Žáková KSP 0 0,077 0 0 11 11,077 
4. J. Brňová KLVMvZ 0 0 0 0 9,45 9,45 
5. M. Dávideková KSP 0 0 0 0 9,4 9,4 
6. M. Danaj KKD 0 0 0 0 8,9 8,9 
7. A. Strehárová KKD 0 0 0 0 8,7 8,7 
8. P. Dobríková KSP 0 0 0 0 8,6 8,6 
9. A. Uríčková KOŠ  0,055 0 0 8,2 8,255 
10. J. Levická KSP 0 2,1 0 0 6 8,1 
11. M. Majdan KVZ 0 0,299 2,3 0 4,75 7,349 
12. Ľ. Ilievová KOŠ 0 0 0 0 6,6 6,6 
13. J. Boroňová KZMaJ 0 0 0 0 6,5 6,5 
14. D. Wiczmándyová KOŠ 0 1 0 0 5,5 6,5 
15. V. Krčméry KKD 0 0 0 0 6,45 6,45 

69,383

78,756

31,15

19,028123,655

18,239

111,789

Celá finančne dotovaná publikačná činnosť
katedier za rok vykazovania 2012

KVZ KKD KTDaLM KMaJ KOŠ KRSaTZ KSP
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16. S. Blažíčková KLVMvZ 0 0 0 0 6,2 6,2 
17. A. Šimková KKD 0 0,5 0 0 5,35 5,85 
18. Ľ. Jurga KKD 0 0 0 0 5,7 5,7 
19. L. Pavelek KSP 0 0 0 0 5,5 5,5 
20. M. Vaverčáková KSP 0 1 0 0 4,4 5,4 
21. D. Kállayová KVZ 0 0 1,3 0 3,85 5,15 
22. Ľ. Matulníková KOŠ 2 0 0 0 3 5 

 

K tabuľke ešte pridáme informáciu o zastúpení jednotlivých katedier v rebríčku 
najproduktívnejších autorov. Najviac autorov je z Katedry klinických disciplín a rovnaký počet svojich 
zástupcov má aj katedra SP (šesť). Na druhej priečke sa umiestnila KOŠ s piatimi zástupcami, po dvoch 
AZ má katedra VZ a katedra LVMvZ. Jeden zástupca reprezentuje Katedru zdravotníckeho 
manažmentu a jazykov. Výrazne najproduktívnejším autorom vykazovacieho obdobia 2012 bol 
zástupca Katedry klinických disciplín, doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.. 
 
Publikačná činnosť katedier za rok vykazovania 2013 

Tabuľka 17: Publikačná činnosť katedier v roku vykazovania 2013 z pohľadu financovania 

 Publikačná činnosť podľa katedier v roku vykazovania 2013  

 Kód 
publikácie 

katedra Spolu: 
 KVZ KTDLM KOŠ KRŠTZ IOPDaR KSP  

skupina A
1 

AAA 0 0 0 0 0 0 0 
AAB 1 0 0 0 0 3 4 
ABA 2 0 0 0 0 0 2 
ABB 0 0 0 0 0 0 0 
ABC 4 0,7 0,3 0 0 1 6 
ABD 1 0 0 0 0 0 1 

medzisúčet /skupina A1/ 8 0,7 0,3 0 0 4 13 

skupina A
2 

ACA 0 0 0 0 0 0 0 
ACB 0 2 1 0 0 1 4 
BAA 0 0 0 0 0 0 0 
BAB 0 0 0 0 0 0 0 
BCB 0 0 0 0 0 0 0 
BCI 1 0 0 0 0 0 1 
EAI 0 0 0 0 0 0 0 
CAA 0 0 0 0 0 0 0 
CAB 0 0 0 0 0 0 0 
EAJ 0 0 0 0 0 0 0 
FAI 2,4 2,3 0 1 1 4,3 11 

medzisúčet /skupina A2/ 3,4 4,3 1 1 1 5,3 16 

skupina B 

ADC 6,8 0,5 0,5 0 0 0,2 8 
ADD 0 0 0 0 0 0 0 
BDC 0 0 0 0 0 0 0 
BDD 0 0 0 0 0 0 0 
CDC 0 0 0 0 0 0 0 
CDD 0 0 0 0 0 0 0 
AGJ 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet /skupina B/ 6,8 0,5 0,5 0 0 0,2 8 skupina 
C

 

ADM 3 0 1 0 0 1 5 
ADN 1 2 0 0 0 0 3 
BDN 0 1 0 0 0 0 1 

medzisúčet /skupina C/ 4 3 1 0 0 1 9 

skupina D
 

ACC   0 0 0 0 0 0 
ACD   0 0 0 0 0 0 
ADE 2,5 3,25 5,25 0 0 4 15 
ADF 2 1 1 0 0 6 10 
AEC 2 0 1 0 0 0 3 
AED 11,35 19,55 7,25 2,65 0 5,2 46 
AEG   0 0 0 0 0 0 
AEH   0 0 0 0 0 0 
AFA 0 0 2 0 0 0 2 
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AFB 0 1 0 0 0 3 4 
AFC 0 0 3 0 0 13 16 
AFD 15 1,5 12 0 0 39,5 68 
AFE 0 0 0 0 0 0 0 
AFF 0 0 0 0 0 0 0 
AFG 3,2 8,95 7,6 0,25 0 3 23 
AFH 22,11 17,45 5,29 2,3 0 11,85 59 
BBA 0 0 0 0 0 0 0 
BBB 0 1 0 0 0 0 1 
BCK 0 0 0 0 0 0 0 
BDA 0 0 0 0 0 0 0 
BDB 0 0 0 0 0 0 0 
BDE 0 0 23 0 0 3 26 
BDF 2 2,6 7,4 0 0 0 12 
BEC 0 0 2 0 0 0 2 
BED 0 0 0 0 0 0 0 
BFA 1,3 2,55 2,15 0 0 1 7 
BFB 20,15 3,1 1 0,55 0 0,2 25 
BGH 0 0 0 0 0 0 0 
CDE 0 0 0 0 0 0 0 
CDF 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet /skupina D/ 81,61 61,95 79,94 5,75 0 89,75 319 
SÚČET /všetky skupiny/ 103,81 70,45 82,74 6,75 1 100,25 365 
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Graf 9: Celá finančne dotovaná publikačná činnosť katedier za rok vykazovania 2013 
 

Tak ako sme uviedli v predchádzajúcej časti aj sumárne výsledky katedier za rok vykazovania 
2013 mohli byť spracované výlučne na báze výsledkov jednotlivých tvorivých zamestnancov, ktorí boli 
v roku 2013 funkčne zaradení na príslušnej katedre. Znovu sme zostavili poradie najproduktívnejších 
autorov s rovnakým kritériom (minimálne 5 celých výstupov po prepočítaní percentuálneho podielu), 
pričom do úvahy boli vzaté iba celkové, kvantitatívne výsledky celej ich publikačnej činnosti v roku 
vykazovania 2013, bez zohľadnenia ďalších kritérií, ako napríklad typu publikácie a pod. Tabuľka nám 
však poskytuje výsledky najproduktívnejších jednotlivcov aj parciálne, teda z pohľadu jednotlivých 
skupín. 
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Tabuľka 18: Finančne dotovaná publikačná činnosť jednotlivcov v roku vykazovania 2013 

P.č. Meno autora Katedra 
Počet výstupov v kategóriách v roku vykazovania 

2013 Spolu 
A1 A2 B C D 

1. P. Beňo KLVMvZ 0 4 0 1 22,35 27,35 
2. L. Pavelek KSP 0,5 0 0 1 13,45 14,95 
3. Ľ. Ilievová KOŠ 0 0 0 1 11,69 12,69 
4. A. Botíková KOŚ 0 0 0 0 11 11 
5. J. Brňová KLVMvZ 0,4 0,2 0,3 0 10,05 10,95 
6. J. Levická KSP 0,25 2 0 0 8,4 10,65 
7. S. Blažíčková KLVMvZ 0 0 0 0 10,2 10,2 
8. A. Bražinová KVZ 0 0,35 1,05 0,25 6,94 8,59 
9. M. Vereš KSP 0 0 0 0 8,2 8,2 
10. M. O´Mullane KVZ 4 1 0,3 1 1,89 8,19 
11. J. Kéketiová KSP 0 1 0 0 7,1 8,1 
12. Rusnáková KVZ 1,3 0,1 0 0 6,55 7,95 
13. P. Dobríková KSP 2,5 0 0 0 5,4 7,9 
14. V. Krčméry KOŠ 0,3 0 0,5 0 6,75 7,55 
15. A. Lajdová KOŠ 0 0 0 0 6,6 6,6 
16. A. Strehárová KVZ 0 0 0 0 6,5 6,5 
17. M. Vaverčáková KSP 0 0 0 0 5,3 5,3 
18. J. Boroňová KOŠ 0 1 0 0 4 5 

 

V roku vykazovania 2013 je v tabuľke č.18 najčastejšie zastúpená katedra SP spadajúca do 
oblasti výskumu 6 (SaBV). Tú zastupujú šiesti autori, rovnako tomu bolo aj v roku vykazovania 2012. 
Na druhom mieste, s počtom autorov päť, je KOŠ. Tretia priečka patrí katedre VZ a svoje zastúpenie 
má aj katedra LVMvZ v počte troch autorov. Podobne ako v predchádzajúcom vykazovacom období, 
autorom najvyššieho prepočítaného počtu výstupov bol doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., ktorý však 
po zrušení KKD v sledovanom roku 2013, prešiel na katedru LVMvZ. KRŠaTVZ nemala, bohužiaľ, v 
ani jednom z dvoch vykazovacích období (2012, 2013) autora, ktorý by dané kritérium tak, ako bolo 
nastavené (min. 5 prepočítaných publikácií), splnil. 
 
Najvýznamnejšie publikačné a vedecko-výskumné výsledky za rok 2014 
 

FZaSP spracovala za rok 2014, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, materiál o najlepších 
publikačných a vedecko-výskumných aktivitách fakulty. Materiál bol podkladom pre  rektorátne 
oddelenie vedy a výskumu, za účelom spracovania výročnej správy o činnosti celej TU za rok 2014. V 
nasledujúcej podkapitole uvádzame výber z daného materiálu a súčasne sa bližšie (aj štatisticky) 
venujeme najlepším výstupom roku 2014, ako aj ich autorom. 
 

Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite AZ fakulty na plný pracovný pomer, ktoré 
vyšli v roku 2014, patria tieto vedecké výstupy: 

 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 
1. Alena Uríčková Vedomosti a postoje vybranej vzorky žien o rakovine krčka 

maternice; [rec. O. Sadovský, M. Redecha, A. Repková, Ľ. Matulníková]. - 1. - Trnava 
: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a 
VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - 98 s. - ISBN 978-80-8082-765-
6. 

2. Vladimír Bošák Oftalmo-reumatológia / Igor Kozák, Jozef Rovenský [eds.] ; Vladimír 
Bošák et al.; [rec. Z. Hrnčíř, M. Bernadič, A. Gerinec]. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2014. 
- 273 s.; [13,65 AH]. - ISBN 978-80-89607-16-7 
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 Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách  (ABB) 

1. Pavol Beňo Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej 
práci. 
In: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. - Trnava : 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a 
VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - ISBN 978-80-8082-786-1. - S. 
171-267 [5 AH] 

 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC) 
1. Jana Levická Integration of Mentally Disabled Individuals in the Slovak Republic : 

Vision and Reality. In: Social Problems of the Contenporary Families. - Wroclaw : 
Wydawnictwo Apis, 2014. - ISBN 978-83-919865-6-1. - S. 171-191 [1,05 AH]. 

2. Patricia Dobríková, Jana Macková. Existential Aspects of Palliative Care from the 
Holistic Perspective In: Satisfying spiritual needs of dying. - Brno : Tribun EU, 2014. - 
ISBN 978-80-263-0866-9. - S. 79-108 [1,45 AH]. 

 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 
1. Marek Majdan Global, regional, and national levels and causes of maternal 

mortality during 1990-2013 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2013 / Nicholas J. Kassebaum, ... Marek Majdan et al.In: Lancet. - ISSN 0140-
6736. - Vol. 384, Issue 9947 (2014), s. 980-1004. IF-2013=39,209 

2. Marek Majdan Global, regional, and national incidence and mortality for HIV, 
tuberculosis, and malaria during 1990-2013 : a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2013 / Christopher J.L. Murray, ... Marek Majdan et 
al.In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 384, Issue 9947 (2014), s. 1005-1070. 
IF-2013=39,209 

3. Marek Majdan Glasgow Coma Scale Motor Score and Pupillary Reaction to Predict 
Six-Month Mortality in Patients with Traumatic Brain Injury : Comparison of Field 
and Admission Assessment / Marek Majdan et al.In: Journal of Neurotrauma. - ISSN 
0897-7151. - Month XX (2014), s. 1-8.  
IF-2013=3,968 

4. Marek Majdan Long-Term Trends and Patterns of Fatal Traumatic Brain Injuries 
in the Pediatric and Adolescent Population of Austria in 1980-2012: Analysis of 33 
Years / Marek Majdan et al.In: Journal of Neurotrauma. - ISSN 0897-7151. - Vol. 31, 
Issue 11 (2014), s. 1046-1055.  
IF-2013=3,968 

5. Alexandra Bražinová Fatal traumatic brain injury in older adults in Austria 1980-
2012 : an analysis of 33 years / Alexandra Bražinová et al.In: Age and Ageing. - ISSN 
0002-0729. - First published online: December 17, 2014.          
IF-2013=3,107 

6. Marek Majdan Timing and duration of intracranial hypertension versus outcomes 
after severe traumatic brain injury/ Marek Majdan et al.In: Minerva Anestesiologica. 
- ISSN 0375-9393. - Vol. 80, No. 12 (2014), s. 1261-1272. 
IF-2013=2,272 

7. Marek Majdan Assessment of health risks of policies / Balázs Ádám .... Marek 
Majdanet al.In: Environmental Impact Assessment Review. - ISSN 0195-9255. - Vol. 48 
(2014), s. 47-52. 
IF-2013= 2,046 

8. Marek Majdan Performance of IMPACT, CRASH and Nijmegen models in 
predicting six month outcome of patients with severe or moderate TBI : an external 
validation study / Marek Majdan et al.In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation 
and Emergency Medicine. - ISSN 1757-7241. - Vol. 22, Issue 68 (2014), s. 1-10.  
IF-2013=1,926 

9. Marek Majdan Deaths due to traumatic brain injury in Austria between 1980 and 
2012 / Walter Mauritz...Marek Majdan et al.In: Brain Injury. - ISSN 0269-9052. - 
Vol.28, Issue 8 (2014), s. 1096-1101.  

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134806&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137127&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=139583&fs=CCF80AC75AD14372BD650A65D45C6A19
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80437&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80437&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138371&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138364&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100171&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138390&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138390&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80415&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
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IF-2013=1,861 
10. Marek Majdan Hospital admissions for traumatic brain injury of Austrian residents 

vs. of visitors to Austria / Walter Mauritz ..Marek Majdanet al.In: Brain Injury. - ISSN 
0269-9052. - Vol. 28, Issue 10 (2014), s. 1295-1300. . IF-2013=1,861 

11. Marek Majdan Epidemiology and patterns of transport related fatalities in Austria 
1980-2012 / Marek Majdan et al.In: Traffic Injury Prevention. - ISSN 1538-9588. - 
received 24.7.2014, accepted 2.9.2014   
IF-2013=1,286 

12. Marek Majdan Effects of time of hospital admission on outcomes after severe 
traumatic brain injury in Austria / Walter Mauritz ...Marek Majdan...et al.In: Wiener 
klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 126, Issue 9-10 (2014), s. 278-285.  
IF-2013=0,791 

13. Marek Majdan Epidemiology of traumatic brain injury in Austria / Walter Mauritz... 
Marek Majdanet al.In: Wiener klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 126, 
Issue 1-2 (2014), s. 42-52.  
IF-2013=0,791 

14. Naďa Kulková, Marta Babálová, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry Transferable 
fluoroquinolone resistance in enterobacteriaceae and pseudomonas aeruginosa isolated 
from hemocultures : short communication. 
In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 22, Issue 1 
(2014), s. 60-63. 
IF-2013=0,798 

 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE) 
1. Patrícia Dobríková The Effect of Social Support and Meaning of Life on the Quality-

of-Life Care for Terminally Ill Patients / Patrícia Dobríková et al.In: American 
Journal of Hospice and Palliative Medicine. - ISSN 1049-9091. - first published on 
August 8, 2014, s. 1-5.  
IF-2013=1,347 

 Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM) 
1. Oľga Kabátová, Alena Uríčková, Andrea Botíková. Factors affecting the incidence of 

depression in the elderly In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - 
ISSN 2336-3517. - Vol. 5, Issue 3 (2014), s. 105-111. 

2. Mojmír Kasalický Laparoscopic sleeve gastrectomy without over-sewing of the 
staple line is effective and safe / Mojmír Kasalický, Radek Doležel, Eva Vernerová, 
Martin Haluzík.  
In: Wideochirurgia i inne techniki malo inwazyjne. - ISSN 1895-4588. - Vol. 9, Issue 1 
(2014), s. 46-52. 
IF-2013=1,092 

3. Miroslav Ryska Role víceoborové indikační komise v léčbě pokročilého 
kolorektálnního karcinomu. In: Interní medicína pro praxi. - ISSN 1212-7299. - Roč. 
16, č. 6 (2014), s. 247-249..  

Pozrime sa však aj na celkový stav v kvantite a hlavne v kvalite publikačnej činnosti, s rokom 
vydania 2014, a to z pohľadu angažovanosti jednotlivých autorov fakulty a následne katedier, v ktorých 
sú funkčne zaradení. Pohľad na počet výstupov v najlepších kategóriách hodnotenia zachytáva tabuľka 
19. Tu nás teda zaujímali výstupy kategórie A, alebo minimálne kvality B. Konštatovaním je 
potešiteľný jav, že jeden z autorov (PhDr. Marek Majdan, PhD.), zástupca odboru/katedry VZ 
publikoval v najvyššej kvalite, teda v zahraničných karentovaných časopisoch, až 9,3 prepočítaného 
počtu výstupov. Pritom sa jedná väčšinou o publikovanie v takých zdrojových dokumentoch, ktoré 
dosahujú permanentne vysoký IF a v ďalších je jeho hodnota vyššia ako 0,5, čo predstavuje splnenie 
stanoveného kritéria pre zaradenie publikačných výstupov do kategórie A, v rámci hodnotenia výskumu 
v II. KA. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80415&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138410&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=477EFEA31AAE44B188CFFE2C6312946B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=CCF80AC75AD14372BD650A65D45C6A19
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137086&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137086&fs=3C5B308646DC4B78A6AC695D9F5809CF
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=135007&fs=CCF80AC75AD14372BD650A65D45C6A19
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133131&fs=CCF80AC75AD14372BD650A65D45C6A19
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141702&fs=CCF80AC75AD14372BD650A65D45C6A19
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Za oblasť výskumu 18. publikovalo svoje výstupy, minimálne v kvalite B, 15 autorov (z 
celkového počtu 49), aj keď jedným dychom je potrebné povedať, že väčšina z nich sa na týchto 
výstupoch podieľala iba v minimálnom rozsahu, čo sa v konečnom dôsledku, po spočítaní jednotlivých 
podielov, prejavilo v ich celkovo nízkom počte (väčšina z autorov nedosahuje ani jeden celý 
prepočítaný výstup). 

Čo sa týka zastúpenia katedier, dominujúcou je katedra VZ (9 AZ), nasleduje KOŠ (4 AZ) a 
svojich zástupcov má v danom rebríčku aj katedra LVMvZ, s 2 AZ. 

Tabuľka 19: Publikačná činnosť jednotlivcov v oblasti výskumu 18., v kategórii výstupov A a B, v roku vydania 2014 
 

ROK 
VYDANIA 

2014 
OV 18. LFaNZV Prepočítaný počet najlepších publikácií podľa akreditačných 

kritérií II. KA 

Poradie  Meno autora 
Katedra Počet výstupov 

v kategórii A 

Počet 
výstupov 
v kategórii B 

Počet výstupov 
spolu v oboch 
kategóriách 

1. M. Majdan KVZ 9,3 0,1 9,4 
2. A. Bražinová KVZ 2,64 0,7 3,34 
3. A. Uríčková KOŠ 0 1,33 1,33 
4. M. Ryska KOŠ 0 1 1 
5. V. Gonšorová (Bučková) KVZ 0 0,85 0,85 
6. Z. Sklenárová KVZ 0 0,65 0,65 
7. M. Rusnák KVZ 0,06 0,3 0,36 
8. A. Botíková KOŠ 0 0,34 0,34 
9. V. Rehorčíková KVZ 0,32 0 0,32 

10. V. Bošák KLVMvZ 0 0,29 0,29 

11. S. Blažíčková KLVMvZ 0 0,25 0,25 
M. Kasalický KOŠ 0 0,25 0,25 

12. A. Benedikovičová KVZ 0 0,2 0,2 
M. Machajová KVZ 0 0,2 0,2 

13. L. Krajčovičová KVZ 0 0,1 0,1 
SPOLU: 12,32 6,56 18,88 

Samozrejme, skúmanie publikačnej činnosti podľa takto nastaveného kritéria prebehlo aj v 
oblasti výskumu 6. Spoločenské a behaviorálne vedy. Zistením bola skutočnosť, že viac ako polovica 
autorov (z celkového počtu 17) mala publikáciu v sledovaných dvoch kategóriách, pričom prepočítané 
počty sú viac-menej porovnateľné s hodnotami, ktoré dosiahla väčšina AZ v oblasti výskumu 18. Avšak 
na rozdiel od LFaNZV, v tejto oblasti žiadny AZ tak výrazne nedominoval nad ostatnými autormi, ani 
celkovým počtom výstupov, ani ich kvalitou. 

Nasledujúca tabuľka 20 poskytuje presné údaje o podieloch AZ katedry SP na publikačných 
výstupoch fakulty, s rokom vydania 2014, v kategóriách A a B. 

Tabuľka 20: Publikačná činnosť jednotlivcov v oblasti výskumu 6., v kategórii výstupov A a B, v roku vydania 2014 
 
 

 

ROK 
VYDANIA 

2014 
OV 6. SaBV Prepočítaný počet najlepších publikácií podľa akreditačných kritérií 

II. KA 

Poradie Meno autora Katedra Počet výstupov 
v kategórii A 

Počet 
výstupov 

v kategórii B 

Počet výstupov 
spolu v oboch 
kategóriách 

1. J. Slaný KSP 0 2 2 
2. M. Slaná KSP 0 1,5 1,5 
2. L. Pavelek KSP 0 1,5 1,5 
3. P. Dobríková KSP 0,9 0,25 1,15 
5. J. Levická KSP 1 0 1 
6. M. Hromková KSP 0 0,75 0,75 
7. M. Vaverčáková KSP 0 0,73 0,73 
8. J. Kéketiová KSP 0 0,69 0,69 
9. M. Žáková KSP 0 0,5 0,5 

10. 
O. Botek KSP 0 0,25 0,25 

 Kállay KSP 0 0,25 0,25 
N. Kovalčíková KSP 0 0,25 0,25 

SPOLU: 1,9 8,67 10,57 
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Iný uhol pohľadu na dáta dosiahnuté v oboch oblastiach výskumu nám poskytuje porovnanie 
priemerného prepočítaného počtu výstupov na jedného AZ. Kým v oblasti LFaNZV vychádza 
priemerná hodnota prepočítaného počtu všetkých výstupov na 0,38, v druhej oblasti, SaBV je toto číslo 
takmer dvojnásobne vyššie (0,62), aj keď zastúpenie tu majú väčšinou výstupy kvality B. Opačná 
situácia nastane, ak zoberieme do úvahy len publikácie kvality A. Tuná je priemerný prepočítaný počet 
výstupov pripadajúcich na jedného AZ v LFaNZV viac ako dvojnásobne vyšší ako v SaBV (0,25:0,11). 
Tento zásadný ukazovateľ je ale absolútne ovplyvnený bohatou publikačnou produktivitou jediného 
autora z oblasti výskumu 18. (PhDr. Majdan – prodekan pre vedu a výskum). 

2.4.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2014 

Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 

a) Pokračovanie zahraničné projektu SRAP, ktorého cieľom je prevencia drogovej závislosti medzi 
adolescentmi rómskeho etnika 

b) Medzinárodný projekt Action for health je zameraný na zníženie nerovností v zdraví v rámci 
zlepšenia prístupu k štrukturálnym fondom s použitím kultúrnych, multisektorových  a iných 
strategických analýz pre možnú aplikáciu podpory zdravia vo vybranom regióne všetkých 
spoluriešiteľských organizácií. Krajiny zapojené do projektu: Slovinsko (koordinátor), Maďarsko, 
Chorvátsko, Veľká Británia, Holandsko, Bulharsko, Estónsko, Litva, Slovensko (TRUNI), 
Španielsko 

c) Medzinárodný projekt Financial Literacy of  Roma (FINALLY) je zameraný na zvýšenie finančnej 
gramotnosti u dospelých Rómov. Prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích materiálov, cvičení a 
kvízov je cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť dospelých Rómov. Prostredníctvom špecializovaných 
metód učenia, bude projekt priamo zameraný na zlepšenie dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre 
dospelých Rómov a stimulovať dopyt po vzdelávaní medzi rómskou komunitou všeobecne. Krajiny 
zapojené do projektu: Slovinsko (koordinátor), Bulharsko, Grécko, Srbsko, Taliansko, Slovensko 
(TRUNI) 

d) Medzinárodný projekt GENOVATE je výskumný projekt hradený z fondu FP-7, ktorý je 
realizovaný na siedmich partnerských univerzitách s rôznym inštitucionálnym a národným 
kontextom rodovej rovnosti. GENOVATE projekt chce realizovať stratégie pre transformáciu 
organizačných štruktúr smerom k rodovo kompetentnejšiemu manažmentu. Hlavným cieľom 
projektu je zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov povzbudením viac rodovo 
kompetentného manažmentu vo výskume, inováciách a vedeckých rozhodovacích útvaroch, so 
špeciálnym zameraním na univerzity 

e) Domáci výskumný projekt Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska, hradený z grantovej 
agentúry APVV. Hlavný cieľ výskumu je zistiť aktuálnu mieru profesijnej identity u slovenských 
sociálnych pracovníkov a identifikovať faktory posilňujúce respektíve oslabujúce jej formovanie.  

Začatie a realizácia nových projektov v roku 2014: 

a) Projekt CENTER-TBI je výskumný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7.rámcového 
programu. Cieľom projektu je zlepšiť charakteristiku a klasifikáciu úrazov mozgu, zlepšiť liečbu a 
identifikovať najúčinnejšie klinické postupy v manažmente úrazov mozgu. Na projekte sa podieľa 
42 partnerských inštitúcií z celého sveta, Trnavská univerzita je jednou z nich (konkrétne partner 
č.6). Vedúcou inštitúciou v projekte je belgická Antwerp University Hospital (Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen) 
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b) Aktivity projektu e-Roma Resource sú orientované na podporu celoživotného vzdelávania a 
gramotnosti v partnerských krajinách za účelom vytvorenia informačnej a vzdelávacej on-line 
platformy. Celý projekt bude realizovaný s jasným a dynamickým zameraním na potreby užívateľov 
e -RR on-line platformy, ktorá bude vytvorená na základe zistených potrieb cieľových skupín. 
Medzinárodná spolupráca medzi vzdelávacími organizáciami, príslušnými inštitúciami, orgánmi a 
mimovládnymi organizáciami je vnímaná ako krok k zefektívneniu vzdelávania Rómov, ušetreniu 
úsilia a finančných prostriedkov, rovnako ako zálohovanie sietí, ktoré detekujú osvedčené postupy, 
projekty a vzdelávacie nástroje, rozširovanie týchto výsledkov a ich podporu. V tomto zmysle on-
line platforma zabezpečí rýchle a účinné šírenie informácií z oblasti vzdelávania Rómov na všetkých 
úrovniach a na druhej strane zamedzí duplicite projektov a investíciám. 

2.4.3 Atribút ocenenia za rok 2014 

Súčasťou hodnotenia výskumnej úrovne fakulty a v rámci nej jednotlivých oblastí výskumu 
(podľa aktuálne platných akreditačných kritérií II. KA), sú AO, v ktorých sa sledujú dva typy 
ukazovateľov: 
ČASŤ A) 

- Údaje o osobných účastiach tvorivých zamestnancov, akými sú prednášky na  kongresoch, 
konferenciách či iných podujatia, účasť na riešení grantových úloh (projektov), členstvá na 
rôznych odborných resp. vedeckých fórach, v inštitúciách, v radách, v komisiách či v porotách 
alebo iný, špecifický typ ocenenia, svedčiaci o uznaní kvality vedecko-výskumného potenciálu 
pedagogických zamestnancov fakulty.  

ČASŤ B) 

- Údaje o citačnom indexe interných (t. j. zamestnaných na UTPČ) tvorivých zamestnancov 
fakulty.  

Sledovanie tohto atribútu je významné aj z dôvodu každoročného zberu dát a ich následného 
štatistického vykazovania pre MŠVVaŠ SR, pre R-TU či pre ďalšie účely (výročné správy o činnosti 
fakulty a pod.). 

Oba typy ukazovateľov sa sumarizujú a spracúvajú nielen z pohľadu celej fakulty, ale aj separátne pre 
každú oblasť výskumu, v ktorej fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. V nasledujúcich dvoch 
podkapitolách sa nachádzajú spomínané sumárne údaje za každú oblasť výskumu zvlášť, ako aj z 
pohľadu celej fakulty. 
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2.4.3.1 Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania... 

Tabuľka 21: Porovnanie aktivít časti A) atribútov ocenení za kalendárne roky 2010- 2014 
 

P.č Druh činnosti 
Počet 

ROK 
2010 

ROK 
2011 

ROK 2012 
LaFV/SaBV/SP 

ROK 2013 
LaFV/SaBV/SP 

ROK 2014 
LaFV/SaBV/SP 

1. 
Počet grantových úloh, na 
riešení ktorých sa podieľali 
tvoriví zamestnanci FZaSP 

Nesledova
né 34 20/7/27 

 
9/8/17 

 
7/10/17 

2. Podujatia domáce – pozvaný 
referát 

Nesledova
né 

Nesledova
né 10/4/14 6/0/6 20/1/21 

3. Podujatia domáce – prihlásený 
referát 

Nesledova
né 

Nesledova
né 60/2/62 47/13/60 18/12/30 

4. 
Podujatia domáce so 
zahraničnou účasťou- 
pozvaný referát 

30 23 22/24/46 14/2/16 6/1/7 

5. 
Podujatia domáce so 
zahraničnou účasťou- 
prihlásený  referát 

82 130 79/29/108 44/8/52 18/1/19 

6. Poster 39 34 46/9/55 25/4/29 34/1/35 

7. Podujatia zahraničné-pozvaný 
referát 16 42 50/14/64 16/11/27 8/4/12 

8. Podujatia zahraničné-
prihlásený referát 43 74 36/16/52 12/17/29 19/20/39 

9. 
Organizovanie a vedecká 
garancia podujatia- 
medzinárodného 

11 14 20/21/41 11/21/32 14/14/28 

10. Organizovanie a vedecká 
garancia podujatia- domáceho 24 76 21/5/26 12/3/15 7/3/10 

 

11. 
Členstvo v medzinárodných 
výboroch, komisiách, radách a 
umeleckých porotách 

10 19 18/5/23 4/3/7 8/3/11 

12. 
Členstvo v celoštátnych 
odborných a vedeckých 
výboroch, komisiách, radách 

33 18 31/6/37 26/9/35 17/4/21 

13. 
Členstvo vo vedeckých 
grémiách a redakčných radách 
časopisov- zahraničných 

6 27 19/14/33 6/9/15 5/3/8 

14. 
Členstvo vo vedeckých 
grémiách a redakčných radách 
časopisov- domácich 

10 60 36/17/53 20/11/31 17/8/25 

15. Iný druh ocenenia ---- ----- 4/5/9 18/12/30 28/8/36 

16. 

Recenzie (nová položka 
sledovaná  od roku 2013 za 
obdobie 2008-2013 z dôvodu 
príprav na II. KA) 

1/5/6 3/6/9 4/8/12 12/15/27 3/5/8 

17. 

Expertná činnosť (nová 
položka sledovaná od roku 
2013 za obdobie 2008-2013 
z dôvodu príprav na II. KA) 

--/2/0 --/3/0 --/1/0 --/4/7 -/1/1 

18. 

Medzinárodné alebo národné 
ceny/ocenenia (nová položka 
sledovaná od roku 2013 za 
obdobie 2008-2013 z dôvodu 
príprav na II. KA) 

--/0/0 --/0/0 --/0/0 --/1/1 -/0/0 

POČET EVIDOVANÝCH AKTIVÍT 
SPOLU: 312 563 476/187/663 282/151/433 229/99/328 

NÁRAST/POKLES OPROTI 
PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM (v 

%) 
--- o 251 

výstupov 
o 100 výstupov 

viac 
o 230 výstupov 

menej 
o 105 výstupov 

menej 
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viac  
(nárast=+

81%) 

(nárast = +18%) (pokles= -35%) (pokles= -24%) 

Výsledky zjavne ukazujú pokles aktivít v oblasti AO (v časti A) za rok 2014 v oboch vedných 
oblastiach, tým pádom aj sumárne, za fakultu. Je tomu tak nielen v porovnaní s rokom 2013 (-24%), ale 
aj s rokmi predchádzajúcimi. Zároveň však treba konštatovať, že do zberu dát sa zapojilo celkovo 41 
tvorivých pracovníkov fakulty (v tom 14 za oblasť výskumu 6. SaBV), čo je iba viac ako polovica 
všetkých oslovených pedagógov. Tento jav nedôslednej evidencie resp. poskytovania dát sa opakuje už 
permanentne niekoľko rokov. Čo sa týka výsledkov v jednotlivých vedných oblastiach, oblasť výskumu 
„Lekárske a farmaceutické vedy“ opäť zaznamenala v porovnaní s vednou oblasťou „Spoločenské a 
behaviorálne vedy“  výrazne vyšší počet aktivít (viac ako dvojnásobný), čo je väčší rozdiel, ako v roku 
2013. Avšak pri zohľadnení vyššieho počtu tvorivých pracovníkov, ktorí sa v tejto vednej oblasti do 
zberu dát zapojili (o 13 viac), priemerný počet výstupov na jedného zapojeného zamestnanca je v oboch 
oblastiach výskumu porovnateľný. Podobne tomu bolo aj v roku 2013 čo vo všeobecnosti naznačuje, 
že vyťaženosť AZ oboch oblastí výskumu, čo do počtu vykonaných aktivít, je podobná. 

Medzi najvýznamnejšie výstupy AO, v časti A) za rok 2014 patria: 

 POZVANÉ PREDNÁŠKY NA EURÓPSKYCH RESP. SVETOVÝCH KONGRESOCH 
ALEBO KONFERENCIÁCH: 

1. Rusnák, Martin: Applying Evidence to Health Care Delivery. 8th International Congress on 
Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety. “Clinical Quality Improvement, Benefits 
of Accreditation and Risk Management“ Antalya/TURKEY. 24.-27 April 2014. 

2. Rusnák, Martin: Epidemiology As A Tool To Evaluate Quality Of Care. 8th International 
Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety. “Clinical Quality 
Improvement, Benefits of Accreditation and Risk Management“ Antalya/TURKEY. 24.-27 April 
2014. 

3. Rusnáková, Viera: Patient Safety Tools Used in Regional Slovak Hospitals. 8th International 
Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety. “Clinical Quality 
Improvement, Benefits of Accreditation and Risk Management“ Antalya/TURKEY. 24.-27 April 
2014. 

 

 POZVANÉ PREDNÁŠKY NA MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH: 

1. Alžbeta Benedikovičová.Priestupky na úseku verejného zdravotníctva spáchané nepodrobením 
sa povinnému očkovaniu: Ústavne-konformný a súdny výklad pri preskúmaní rozhodnutí správnych 
orgánov. „II. Sjezd  nemocničních  právniků“. Zaječí (ČR): 18.-19. november 2014 

2. Ľubica Ilievová.:ECTS – cesta europeizácie a internacionalizácie vzdelávania 
v ošetrovateľstve. Ects – a way of europeanisation and internationalization of education in 
nursing. „Cesta k modernímu ošetřovatelství XVI“. Odborná konference s mezinárodní účastí. 
Praha, Fakultní nemocnice v Motole, Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, 18.09. 2014,  

3. Ľudovít Jurga.Vaskulárna toxickosť. 19. ročník sympózia, Černá Hora u Brna: 26.2.-   
28.2.2014 

4. Jana Boroňová:Prítomnosť príbuzných pri KPR, XXI. Kongres české společnosti 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2.-4.10.2014. Olomouc, Česká republika 

 

 ČLENSTVO V ORGANIZAČNOM VÝBORE RESP. POVERENIE ORGANIZOVAŤ 
EURÓPSKY (SVETOVÝ) KONGRES ALEBO KONFERENCIU: 
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1. Rusnáková, Viera: 8th International Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and 
Patient Safety. “Clinical Quality Improvement, Benefits of Accreditation and Risk Management“ 
Antalya/TURKEY. 24.-27 April 2014. Chairperson of Concurrent sessions 1 – Workshop 1.1 
– April 25,2014 

2. Rusnák, Martin: 8th International Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient 
Safety. “Clinical Quality Improvement, Benefits of Accreditation and Risk Management“ 
Antalya/TURKEY. 24.-27 April 2014. Member of Scientific Commetee a súčasne Congress 
Chair 

3. Stanislava Blažíčková.: Členka organizačného výboru 11th EFIJ-EJI Tatra Immunology 
Conference, 6.-10.9.2014, Štrbské Pleso 

4. Alexandra Bražinová.: Členka Regional Advisory Board to the 11th International 
Neurotrauma Symposium Budapest, Hungary, 19.-23.3. 2014 

5. Alexandra Bražinová: Co-chair (spolumoderovanie) odbornej sekcie a panelovej sekcie na 11th 
International Neurotrauma Symposium, 19.-23.03.2014 

 
 ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH ALEBO REDAKČNÝCH RADÁCH, 

GRÉMIÁCH, V MEDZINÁRODNÝCH VÝBOROCH, KOMISIÁCH: 
1. Mojmír Kasalický: Člen Vedeckej rady Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe 
2. Mojmír Kasalický: Člen Etické komise ÚVN v Prahe 
3. Ľudovít Jurga: Člen European Society for Medical Oncology (ESMO) 
4. Ľudovít Jurga: Aktívny člen ASCO – American Society of Clinical Oncology 
5. Ľudovít Jurga: Čestný člen European Academy of Sciences and Arts – aktívny člen Class II – 

Medicine 
6. Ľudovít Jurga:: Člen Oxford Encyclopedia 
7. Marek Majdan. Konzultant/expert pre oblasť politiky verejného zdravotníctva v rámci Health 

2020, the European policy for Health and well-being 
8. Ľubica Ilievová: Členka redakčnej rady „Journal of Health Sciences“, University of Sarajevo, 

Faculty of Health Studies, p-ISSN 2232-7576, e-ISSN 1986-8049, www.jhsci.ba 
9. Ľudovít Jurga:Člen redakčnej rady časopisu „Klinická onkológia“, časopis České onkologické 

společnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. Vydáva ČLS JEP. ISSN 08623-495X. ISSN 
1802-5307 

10. Mojmír Kasalický.: Člen redakčnej rady „Rozhledy v chirurgii“, časopis ČCHS ČLS JEP 
11. Andrea Botíková: Členka redakčnej rady časopisu „Kontakt“ 

 

2.4.3.2 Atribút ocenenia – Časť B) - citácie 

Tabuľka 22: Prehľad citácií tvorivých pracovníkov FZaSP za roky 2012 – 2014 
 

ROK Oblasť 
výskumu 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 

SPOLU 

C1 
/citácie 
v zahraničných 
publikáciách 
registrované 
v citačných 
indexoch WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C2 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
registrované 
v citačných 
indexoch 
WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C3 
/citácie 
v zahraničných 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/  

C4 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/ 

C5 
/recenzie 
v  zahraničných 
publikáciách/ 

C6 
/recenzie 
v domácich 
publikáciách/ 

2012 

OV_06. 0 0 8 15 1 0 24 

OV_18. 
355 /v tom 
98 WoS/ 

1 Scopus 20 21 5 11 413 

http://www.jhsci.ba/
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spolu 355 1 28 36 6 11 437 

2013 

 

OV_06. 0 0 

22 /v tom 20 
vo 

výstupoch 
kategórie. 
A alebo B/ 

38 /v tom 25 
vo 

výstupoch 
kategórie 
A alebo B/ 

0 0 60 

OV_18. 
75 /v tom 62 

WoS/ 2 Scopus 7 33 6 1 124 

spolu 75 2 29 71 6 1 184 

2014 

 

OV_06. 

5 WoS 0 

6 /všetky vo 
výstupoch 
kategórie 
A alebo B/ 

8 /v tom 7 
vo 

výstupoch 
kategórie B/ 

0 0 19 

OV_18. 263 /v tom 
185 WoS/ 0 2 5 0 1 271 

spolu 268 0 8 13 0 1 290 

Druhý ukazovateľ AO, ktorým je citačný ohlas na publikácie tvorivých zamestnancov fakulty 
(zamestnaných na 1,0 úväzok) zaznamenal v porovnaní s rokom 2013, čo sa týka celkového počtu 
citácií, výrazný nárast (+106 citácií). Potešiteľnou je najmä skutočnosť, že sa zvýšil počet citácií s 
kódom C1, ktorých je až 268, z nich väčšina je evidovaná v citačnom indexe Web of Science (190), v 
tom 5 citácií je na publikácie AZ zaradených do OV 6. - SaBV. V tejto oblasti výskumu ale nastal 
výrazný pokles v celkovom počte citácií a súčasne aj v počte citácií v publikáciách kategórie A alebo 
B. Tento pokles je oproti roku 2013 až trojnásobný. Ale pozitívnejšievýsledky v počte citácií za rok 
2014 evidovaných v databázach WoS a Scopus, na práce AZ patriacich do oblasti výskumu 18., ktoré 
zohľadňuje vyššie uvedená tabuľka, nemusia byť odrazom reálnej skutočnosti, t. j. že v roku 2014 boli 
autori oveľa viackrát citovaní, ako v rokoch predchádzajúcich. Do tohto vyčíslenia totiž neustále 
vstupuje dôležitý činiteľ, ktorým je kvalitné dohľadávanie výstupov, precízne vypracúvanie citačných 
rešerš a z nich ústiacich inputov pre dôslednú evidenciu a následnú sumarizáciu. Táto mravenčia práca 
pri zbere dát bola pre rok 2014 pozitívne ovplyvnená ochotou pracovníkov referátu pre vedu a výskum 
vykonať prácu navyše, t. j. vypracovať kvalitné citačné reporty pre každého pedagóga, ktorý si túto 
povinnosť nesplnil, resp. splnil iba čiastočne. Treba však bohužiaľ dodať, že takých bola väčšina. Javí 
sa logickým a správnym, že AZ by mali poskytnúť kompletné údaje o citáciách nielen na fakultné 
oddelenie pre vedu a výskum, kde sa tieto výsledky sumarizujú, ale aj do univerzitnej knižnice, kde sa 
evidujú v internej databáze Birep. Je veľká škoda, že pri mnohých, tak kvalitných vedecko-výskumných 
pracovníkoch fakulty a ich bohatej citovanosti (hlavne v oblasti výskumu 18.), sú výsledky za roky 
2012 a 2013, uvedené v tabuľke č. 16, neúplné. Výzvy na dokladovanie citácií u viacerých pedagógov 
v danom čase nezaznamenali odozvu a na fakulte vzhľadom na poddimenzované personálne obsadenie 
referátu pre VVČ, nebol v rámci spracovania týchto údajov časový potenciál na ich vyhľadávanie, čo v 
konečnom dôsledku uvedené dáta ovplyvnilo. Ešte horším sa javí fakt, že ani v roku 2014 sa fakulte 
nepodarilo zrealizovať zámer zakúpiť vhodný počítačový software, ktorý by prácu v evidencii AO, tak 
v časti A (osobné účasti, prednášky, členstvá), ako aj v časti B (citácie), v maximálnej možnej miere 
učiteľom aj spracúvateľom údajov uľahčil, čím by sa výsledné dáta výrazne spresnili. 

Z vypracovaných citačných rešerší za rok 2014 sme zostavili rebríček najviac citovaných autorov 
v dvoch najvýznamnejších databázach (WoS a Scopus).Presné údaje o citačných indexoch jednotlivých 



53 
 

AZ fakulty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 23, pričom sumárne počty citácií  sú uvedené bez 
autocitácií (aj spoluautorov). 

Tabuľka 23: Citácie jednotlivcov podľa databáz WoS a Scopus v roku 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ako vidieť, citácie v aspoň jednej z dvoch sledovaných databáz má v roku 2014 celkovo 19 autorov 
a sú to takmer všetko autori zastupujúci oblasť výskumu 18. Iba jeden zástupca oblasti výskumu 6., 

WoS-2014 Scopus-2014 Obe databázy spolu-2014 

Poradie Meno autora Počet 
citácií Poradie Meno autora Počet 

citácií Poradie Meno autora Počet 
citácií 

1. Kasalický 61 1. Majdan 27 1. Kasalický 72 
2. Majdan 42 2. Vojtaššák 13 2. Majdan 69 
3. Rusnák 27 3. Kasalický 11 3. Rusnák 37 

4. Ryska 26 4. Rusnák 
Bražinová 10 4. Bražinová 35 

5. Bražinová 25 5. Jurga 8 5. Vojtaššák 34 
6. Vojtaššák 21 6. Ryska 4 6. Ryska 30 
7. Blažíčková 7 7. Beňo 3 7. Jurga 11 

8. Gergelová 
Slaný 5 8. Gergelová 

Rusnáková 2 8. 
Beňo 
Blažíčková 
Gergelová 

7 

9. Beňo 4 9. 

Danaj 
Pekarčíková 
Kállayová 
Strehárová 
Horváthová 
Hromec 

 
1 9. Rusnáková 

Slaný 5 

10. Jurga Rusnáková 3    10. Pekarčíková 3 

11. Pekarčíková 2    11. 

Danaj 
Kállayová 
Strehárová 
Horváthová 
Hromec 

 
 

2 

12. 

Danaj Kállayová 
Strehárová 
Horváthová Hromec 
O´Mullane 

 
1    12. O´Mullane 1 
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prof. Slaný, má za rok 2014 citácie v najlepšej databáze WoS, v počte 5. Keďže mnohé citácie sú 
evidované v oboch databázach súčasne, pre zistenie presného (reálneho) počtu ohlasov boli sumárne 
počty ohlasov (v tabuľke 23)„vyčistené“ od duplicít, t. j. u každého autora boli započítané prednostne 
citácie evidované v databáze WoS a následne bol počet citácií evidovaných v databáze Scopus o tieto 
„duplicity“ zredukovaný. 

Hodnotenie ARRA 2014 

Aj v roku 2014 bolo Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) vykonané 
hodnotenie fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku. Toto, v poradí už desiate 
hodnotenie, sa uskutočnilo na základe verejne dostupných a overiteľných údajov o vzdelávaní a 
výskume fakúlt, za rok 2013. FZaSP TU bola hodnotená aj tento krát (ako už od roku 2009), v rámci 
skupiny lekárskych vied (MED), kde patria odbory ako všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická 
medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo. Umiestnila sa na 6. mieste, čo značí 
zostup z 5. priečky, ktorú obsadila v roku 2013 (hodnotené obdobie 2012). Pokles na šiestu pozíciu, 
ktorú si stabilne udržiavala v rokoch 2010 - 2012 vrátane, iste nie je potešiteľným faktom, na strane 
druhej však fakulta nechala za sebou ďalšie tri vysoké školy zdravotníckeho zamerania. Prehľad o 
umiestnení FZaSP v rámci skupiny MED podľa tohto hodnotenia, vykonaných v rokoch 2007 - 2014, 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke 24. 

 
Tabuľka 24: Umiestnenie v ARRA v rámci skupiny MED v rokoch 2007-2014 
 

ROK VYPRACOVANIA 
SPRÁVY 

RESP. HODNOTENIA 
HODNOTENÝ ROK UMIESTNENIE 

2007 2006 3. miesto 
2008 2007 5. miesto 
2009 2008 5. miesto 
2010 2009 6. miesto 
2011 2010 6. miesto 
2012 2011 6. miesto 
2013 2012 5. miesto 
2014 2013 6. miesto 

 
 

2.5 Edičná činnosť v roku 2014 

Edičná komisia FZaSP zasadala v roku 2014 dva krát, a to dňa 1.4.2014 a 28.10.2014 za prítomnosti 
dekana, prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. v nasledovnom zložení: 

Predseda komisie:  doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 
Členovia:   doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

PhDr. Marek Majdan, PhD. od 2.9.2013 
PhDr. Alena Uríčková, PhD. od 2.9. 2013 
Mgr. Miriam Krištofiaková od 2.9.2013 

Edičná komisia na svojich zasadnutiach prerokovala vydanie nasledovných publikácií: 
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- Crohnova choroba 
Autor: prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 

- Komunikácia so sluchovo postihnutými 
Autor: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 

- Ochrana života XIII. 
Zostavovateľ: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

- Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom 
zdravotníctve 
Autori: RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

- Vybrané kapitoly ze speciální pediatrie pro poslucháče zdravotnických fakult 
Autor: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

- Štatistika pre epidemiológov – kvantitatívne metódy pre surveillance ochorení 
Autor: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

- Intenzívna medicína v ošetrovateľstve 
Autor: MUDr. Alexandra Šimková, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová , PhD., doc. MUDr. Dušan 
Salát, CSc. 

V roku 2014 boli v univerzitnom vydavateľstve „TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS“ 
vydané tieto publikácie: 

- Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom 
zdravotníctve 
Autori: RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

- Laboratórne vyšetrovacie metódy vo farmakológii a toxikológii 
Autor: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 

- Úrazy mozgu a verejné zdravotníctvo 
Autor: MUDr. Alexandra Bražinová 

- Štatistika zdravia 
Autor: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

- Vedomosti a postoje vybranej vzorky žien o rakovine krčka maternice 
Autor: PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
 

Tabuľka 25: Prehľad edičných titulov podľa žiadostí o ISBN v roku 2014 

P.č. Typ Názov Autor ISBN Typ 
väzby 

1. Monografia Vedomosti a postoje vybranej vzorky žien 
o rakovine krčka maternice A. Uríčková 978-80-8082-765-6 Tlač 

2. Vedecká 
monografia 

Komunikácia so sluchovo postihnutými 
v zdravotníctve a sociálnej práci 

P. Beňo 
D. Tarcsiová 
S. Capikova 

978-80-8082-786-1 Tlač 

3. 
Dokument 
akčného 
plánu 

Zmierňovanie nerovností v zdraví 
prostredníctvom nástrojov podpory zdravia vo 
všetkých vekových skupinách obyvateľov 
mesta Trnava  
Reduction of Health Inequalities in Trnava 
Town using a Health Promotion Life-Course 
Health Perspective 

M. Machajová 
M. Psota 
V. Šťastná 
M. O´Mullane 
A. Benedikovičová   
E. Nemčovská 
M. Fernezová 
D. Jakubcová 

978-80-8082-788-5 Tlač 

4. Monografia Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v toxikológii a farmakológii 

P. Beňo 
S. Blažíková 
D. Salát  
A. Benedikovičová 978-80-8082-785-4 

tlač 
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2.6 Tvorivá činnosť v roku 2014 

Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZaSP bolo aj v roku 2014 garantované Etickou komisiou 
FZaSPTU v Trnave, ktorá je nezávislý poradný orgán dekana a bola zriadená v zmysle zákona NR SR 
č. 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Etická komisia FZaSP pracuje 
v zmysle ustanovení svojho štatútu arokovacieho poriadku. Slúži na posudzovanie projektov 
biomedicínskeho výskumu realizovaného na FZaSP TU Trnava, v oblasti biológie, medicíny, farmácie, 
ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, psychológie, sociálnej práce. Jej úlohou je sledovať výskumné 
projekty fakulty v záujme ochrany fyzického a psychického zdravia ľudí, ktorí sa na výskumoch 
zúčastňujú. Zloženie Etickej komisie FZaSP sa ani v roku 2014 nezmenilo a bolo nasledovné: 

PREDSEDA:   doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 
PODPREDSEDA:  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 
ČLEN:    Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR  
ČLEN:    doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
ČLEN:    MUDr. Alexandra Šimková, PhD. 
ČLEN:    PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

5. Zborník Viacdetná rodina v minulosti a dnes. Pocta 
MUDr. Antonovi Neuwirthovi B. Chmelík 978-80-8082-744-1 Tlač 

6. Zborník 
Social Work Identity in Europe. An Academic 
and Proffesional Debate.  
7th international ERIS conference 

M. Slaná 
A. Kállay 
M. Hromková 

978-80-8082-776-2 CD 

7. Zborník 
príspevkov IV. Ročník konferencie doktorandov P. Patyi 

L. Pavelek 978-80-8082-773-1 CD 

8. Zborník 
Zborník vedeckých prác. Sprachkompetenz in 
der Wissenschaft Language Compentce in the 
Science 

J. Kéketiová 
A. Benedikovičová 978-80-8082-799-1 CD 

9. Zborník Rodina v kontexte chudoby 

A. Bánovčinová 
J. Levická 
K. Levická 
M. Vereš 

978-80-8082-783-0 tlač 

10. Zborník Novosti v ochrane života od počatia II. Pocta 
Albertovi Schweitzerovi B. Chmelík 978-80-8082-812-7 Tlač 

11. 
Zborník 
vedeckých 
prác 

Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné 
vzdelávanie 

Lichner M., 
Grendová K. 978-80-8082-802-8 CD 

12. Zborník 
abstraktov Jesuit principles shaping university education Lichner M., 

Grendová K. 978-80-8082-803-5 tlač 

13. 
Zborník 
vedeckých 
prác 

Klinická medicína v praxi 2 
Clinical Medicine in Practice 2 

Benedikovičová A., 
Šimková A. 978-80-8082-800-4 CD 

14. Zborník Healthy Aging Rusnák M., 
Grendová K. 978-80-8082-801-1 tlač 

15. Monografia 
Aktuálny prehľad záväzných právnych 
predpisov v zdravotníctve a vo verejnom 
zdravotníctve 

Benedikovičová A., 
Rusnák M. 978-80-8082-793-9 tlač 

16. Monografia Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v toxikológii a farmakológii 

Beňo P., Blažíková 
S., Salát D.,  
Benedikovičová A. 

978-80-8082-785-4 tlač 

17. Učebnica Vybrané kapitoly ze speciální pediatrie pro 
poslucháče zdravotnických fakult Slaný J. 978-80-8082-817-2 tlač 
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ČLEN:    PhDr. Martin Vereš, PhD. 
TAJOMNÍK:   PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

Etická komisia FZaSP v priebehu roku 2014 síce nezasadala, prebehlo však niekoľko 
korešpondenčných hlasovaní vo veci žiadostí o schválenie výskumu realizovaného na fakulte internými 
zamestnancami alebo študentmi. Takéto hlasovanie sa uskutočnilo v priebehu roka 2014 sedem krát a 
bolo schválených celkovo 18 výskumných projektov. Jednotlivých riešiteľov a ich výskumné projekty, 
schválené etickou komisiou v roku 2014, približuje nasledujúca tabuľka č. 26. 

Tabuľka 26: Zoznam žiadostí o schválenie výskumu predložených na hlasovanie etickej komisie v roku 2014 
 

Korešpondenčné 
hlasovanie prebehlo 

v mesiaci 

Predkladateľ 
žiadosti (riešiteľ) Názov projektu 

FEBRUÁR 

 Alica Štiglicová Výskyt depresie a kvalita života u žien s karcinómom prsníka 

 PhDr. Marek 
Majdan, PhD. 

Efektivita jednoduchých preventívnych opatrení pri znižovaní polutantov zo 
spaľovania biomasy v podmienkach vidieckych obydlí regiónu Kwale v Keni 
(štúdia IAQUALE II.) 

 Bc. Zuzana 
Bárdyová 

Monitorovanie radiačnej záťaže u pacientov podstupujúcich CT 
koronarografické vyšetrenie 

 PhDr. Juraj 
Jančovič, PhD. Afrika bez mýtov 

 Mgr. Michaela 
Machajová, PhD. Action for Health (AFH) 

MAREC 

 Lucia Podstrelená Životný štýl u pacientov s diabetes mellitus 

 Mgr.Oľga 
Kabátová Fenomén ageizmu v ošetrovateľstve 

APRÍL  Mgr.Veronika 
Šťastná 

Klinicko-epidemiologická analýza karcinómu prostaty v okrese Trnava 
v rokoch 2010.2013 

MÁJ  Dr. Mark Taylor 

An online survey of quantify heavy metal (Arsenic, Copper and Cadmium) 
intake in the contemporary Slovak diet – Internetový prieskum príjmu 
ťažkých kovov (arzén, Meď a Kadmium) v modernom stravovaní na 
Slovensku 

JÚN 

 Bc.Natália 
Novotná Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ťažkou obezitou 

 Bc.Michaela 
Klačanská Kvalita života pacientov s karcinómom pľúc 

 Bc. Róbert Baran Výskyt nozokomiálnych nákaz u pacientov KAIM FN TT vo vzťahu 
k vonkajším rizikovým faktorom 

 Bc. Nikola 
Kováčová 

Výskyt multirezistentných mikroorganizmov ako príčiny nozokomiálnych 
nákaz u pacientov na KAIM FN TT 

 Bc.Dominika 
Jelínková 

Výskyt nozokomiálnych nákaz u pacientov hospitalizovaných na KAIM 
FNTT vo vzťahu k vnútorným rizikovým faktorom 

 Bc. Michaela 
Surmanová 

Epidemiologická analýza faktorov chronickej vírusovej hepatitídy C 
a prognostické faktory antivírusovej liečby v Centre liečby infekčnej kliniky 
FN TT 
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JÚL 

 Bc. Natália 
Žuchovská 

Trend incidencie a rizikových faktorov VHB v Centre liečby chronických 
vírusových hepatitíd infekčnej kliniky FN TT 

 Annamária 
Slezáková 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov so syndrómom nádorovej anorexie 
a kachexie 

NOVEMBER  Bc. Anna Janigová Prevencia a kontrola šírenia rotavírusových infekcií v zdravotníckych 
zariadeniach 

 

Hodnotenie úrovne v oblasti vedy 

V roku 2014 sa v súlade s ustanovením § 30 platného vysokoškolského zákona č. 131/2002 v znení 
neskorších predpisov uskutočnilo hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti fakulty za 
predchádzajúci rok (2013). Správu o výsledkoch VVČ predložil na 2. riadnom zasadnutí VR FZaSP, 
dňa 23.04.2014, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, PhDr. Marek Majdan, PhD. VR si správu 
vypočula, prerokovala a potrebnou väčšinou hlasov prijala uznesenie č. 7/2/2014, ktorým Výročnú 
správu o vedecko-výskumnej činnosti zhodnotila. 

Hodnotenie úrovne výskumnej a tvorivej činnosti fakulty však prebiehalo aj inou formou, 
Kontinuálne, už od skončenia I. KA, resp. po získaní jej výsledkov, sa priebežne, každým rokom 
zisťoval a vyhodnocoval stav plnenia akreditačných kritérií platných pre I. a neskôr pre II. KA. Od roku 
2012 boli všetky tieto zisťovania orientované s víziou príprav na budúcu komplexnú akreditáciu (v 
poradí druhú), ktorej termín bol pre TU stanovený na 1.7.2014. A tak, ako sa uvádza v 2. kapitole tejto 
výročnej správy, tejto vízii, dobre uspieť v budúcom akreditačnom procese, bola podriadená dlhoročná 
intenzívna vedecká práca pedagogických a výskumných zamestnancov fakulty, ale aj administratívna 
príprava na sumarizáciu podkladov a ich hodnotenie. To zas bola sústredená činnosť najmä fakultného 
oddelenia pre vedu a výskum, ktoré sa tejto činnosti venovalo aj v rokoch predchádzajúcich, avšak v 
roku 2014 jej podriadilotakmer celú prvú polovicu roka. Príprava podkladov pre akreditačné spisy a 
prepočítavanie jednotlivých položiek kritérií pre obe oblasti výskumu si vyžiadala najskôr vypracovanie 
niekoľkých predbežných – pracovných variant spisu, z ktorých napokon vyvstali definitívne 
akreditačné spisy, odrážajúce tie najlepšie výsledky, ktoré fakulta v tvorivej činnosti za obdobie rokov 
2008-2013 dosiahla. Táto práca vyvrcholila koncom I. polroka 2014. Pripomeňme, že hodnotenie 
úrovne vedecko-výskumnej činnosti sa na fakulte spracúvalo zvlášť pre dve oblasti výskumu (OV-06.-
Spoločenské a behaviorálne vedy a OV-18.-Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy). 
Z pracovných, ako aj z definitívnych výstupov a následných prepočtov všetkých troch sledovaných 
atribútov (AV, AP, AO) možno konštatovať, že do procesu II. KA vykázala fakulta také výsledky 
výskumnej činnosti v oboch oblastiach výskumu (podporené dôkazným materiálom vo forme 
písomných podkladov a ich príloh), ktoré by mohli, podľa vlastného sebahodnotenia, znamenať 
pozitívne vyjadrenie jednotlivých pracovných skupín AK, čo by vyústilo do splnenia konečného cieľa, 
získania akreditačných práv pre habilitačné a vymenúvacie konania v odboroch, v ktorých o ich získanie 
fakulta požiadala. Ako sme už uviedli, jedná sa o odbory SP, VZ a LVMvZ, ktoré spadajú do 
spomínaných, dvoch hodnotených oblastí výskumu (18. a 6.). V nižšie uvedenej tabuľke ponúkame 
možnosť porovnania, ako sa priebežne sledovali a vyvíjali výsledky hodnotenia kritéria KZU 1 v čase 
od skončenia I. KA (vrátane) až po odovzdanie spisov do procesu II. KA. 
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Tabuľka 27: Porovnanie výsledkov v plnení kritérií KZU 1 v rôznych obdobiach a podľa dvoch rôznych kritérií (platných pre I. a 
pre II. KA) 
 

 
Minimálne kritérium 

pre pozitívne 
hodnotenie AK 

 
Oblasť 

výskumu: 

Výsledky plnenia KZU-1 
podľa hodnotiacej správy I. 

KA 
(sledované obdobie 2002-

2007) 

I. priebežné  hodnotenie plnenia 
KZU-1 uskutočnené v máji 2012 

podľa kritérií  
platných pre I. KA  
(sledované obdobie  

2008-2011)  
Kritérium KZU 1  
platné pre I. KA 

v znakovom vyjadrení 
minimálne B- 

06. SaBV C-   kritérium     nesplnené B+   kritérium splnené 

18. LaFV C-    kritérium nesplnené A-    kritérium splnené 

Kritérium KZU 1 
platné pre II. KA 

v znakovom vyjadrení 
minimálne  B 

Oblasť 
výskumu: 

II. priebežné hodnotenie plnenia KZU-1 podľa kritérií platných 
pre II. KA 

(sledované obdobie= r. 2008-31.5.2013) 
Uskutočnené v máji-júni 2013. Odovzdané dňa 17.06.2013 ku 

prezentácii na KR TU dňa 1.7.2013 

06.  SaBV B    Kritérium splnené 
 

18. LaFV A-  Kritérium splnené 

Kritérium KZU 1 
platné pre II. KA 

v znakovom vyjadrení 
minimálne  B 

Oblasť 
výskumu: 

III. - definitívne hodnotenie výsledkov úrovne výskumnej činnosti 
FZaSP podľa kritérií II. KA 

Hodnotené obdobie= r. 2008-2013 
Spracované v období marec-jún 2014, odovzdané dňa 24.06.2014 k 

následnému postúpeniu na sekretariát AK dňa 1.7.2014 

06.  SaBV A- Kritérium splnené 

18. LaFV A- Kritérium splnené 

 

Porovnaním vyššie uvedených hodnotení zisťujeme, že fakulta sa v plnení kritéria KZU-1 oproti 
výsledkom z I. KA výrazne zlepšila. V troch etapách sledovania plnenia tohto kritéria totiž zaznamenala 
porovnateľne pozitívne výsledky, a to aj napriek tomu, že prepočítania boli vykonané pre rôzne zadané 
časové úseky sledovaných období a navyše, podľa dvoch rôznych kritériíplatných v čase spracovania. 
Prvá etapa sa vzťahovala na sledované obdobie 2008-2011, kedy ešte stále platili kritériá z I. KA, pri 
druhej a tretej etape (sledované obdobie 2008-5/2013 a sledované obdobie 2008-2013) už boli použité 
kritériá platné pre II. KA. Potešiteľným zostáva fakt, že fakulta (a v rámci nej obe oblasti výskumu) 
dosiahla podľa sebahodnotenia v každej z troch sledovaných etáp uspokojivé výsledky. Kritérium KZU-
1 obe oblasti výskumu nielenže splnili (dosiahli minimálnu hodnotu v znakovom vyjadrení B), ale vo 
finále (pri definitívnom uzatvorení spisov a vykonaní prepočtov II. KA) túto hodnotu značne prekročili. 
Keďže však ide zatiaľ iba o sebahodnotenie, toto sa samozrejme nemusí zhodovať s hodnotením 
príslušných pracovných skupín AK MŠVVaŠ SR. 

Podklady pre všetky vyššie uvedené hodnotenia sa nachádzajú na oddelení pre vedu a výskum 
FZaSP TU Trnava. 
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3 MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY TU FZaSP 

3.1 Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

Okrem tradičných aktivít v zimnom semestri  2014/2015  sme akceptovali pobyt  a realizovali 
výučbu 2 študentov Verejného zdravotníctva z Grécka z TEI of Athens, Faculty Health and Caring 
Professions.  

V roku 2014 bolo podpísaných 21 fakultných zmlúv v rámci programu ERASMUS+.  

V akademickom roku 2013/2014 sa mobilít celkovo zúčastnilo 7 študentov. Z TU FZaSP sa 
mobility zúčastnilo celkovo 7 študentiek, dve študentky zo študijného odboru Sociálna práca –  
(Gabriela Ružičková, Zuzana Šarniková), dve študentky z odboru Verejné zdravotníctvo (Katarína 
Žúborová, Alena Dobrotková) a tri študentky zo študijného odboru Ošetrovateľstvo (Annamária 
Slezáková, Jarmila Kulová, Alexandra Mišíková) v rámci programu ERASMUS v krajinách: Rakúsko, 
Česko a Dánsko 

V akademickom roku 2013 / 2014 na TU FZaSP neštudovali žiadni zahraniční študenti v rámci 
programu ERASMUS.  

3.2 Zamestnanci vysokej školy 

V akademickom roku 2013/2014 sa celkovo mobility zúčastnilo 18 vyučujúcich. Z našej fakulty sa 
mobility zúčastnili v rámci programu ERASMUS 4 vyučujúci: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. (ČR, 
Ostravská univerzita), doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. (ČR, Karlova Univerzita Praha), Mgr. Lukáš 
Pavelek, PhD. (Litva, University of Kaunas), PhDr. Andrej Kállay, PhD. (Nemecko, Landshut 
University). 

Na TU FZaSP sa mobilít v rámci ERASMUS zúčastnilo14 učiteľov z toho na Katedre sociálnej 
práce 11 vyučujúcich(z Nemecka – prof. Peter Erath (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), 
Veronika Knauer (Landshut University) a Christoph Fedke (Hochschule Landshut), z Franúzska – prof. 
Emmanuel Jovelin (3x), Toulotte Sarah – 2x, Vinlhon Agnes, (Catholick university in Lille), zo 
Španielska Jordi Sabater (Ramon University));a na Katedre ošetrovateľstva 3. vyučujúci (Univerzita T. 
Bati v Zlíne, ČR – Petr Snopek, Univerzita Palackého, ČR – Zděnka Mikšová a University of West 
Bohemia Plzeň, ČR – Lenka Kroupová). 

Zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest v roku 2014 viď tabuľka 28 a 29. 

Tabuľka 28: Zahraničné pracovné cesty v roku 2014 podla krajiny vycestovania 
 

Navštívená krajina Počet vycestovaní 
Belgicko 4 
ČR 51 
Francúzsko 2 
Grécko 1 
Írsko 2 
Keňa 4 
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Tabuľka 29: Zahraničné pracovné cesty v roku 2014 podla účelu vycestovania 
 

Účel vycestovania Počet vycestovaní 
odborná exkurzia, výstava 2 
pracovné stretnutie, odborné konzultácie 31 
študijný pobyt (Erasmus teacher mobility, iné) 5 
účasť na konferenciách, seminároch, sympóziách a pod. 44 
stretnutie dekanov 0 
riešenie projektu 32 
výmenný pobyt 0 
návšteva knižnice 0 
účasť v komisiách 0 
Spolu 114 

3.3 Medzinárodné aktivity 

Sieť pracovísk  vzdelávaniav sociálnej práci: 

- European Research Institute for Social Work (ERIS) - University of Ostrava (CZ), Catholic 
University of  Eichstätt-Ingolstadt (D), University of Hertfordshire (GB), Catholic University of 
Lille (F), University of Kuopio (Fin), Catholic University of Applied Sciences of North Rhine 
Westphalia (D) 

- SOWOSEC - FH Campus Wien (A), Fachhochschule Zentralschweiz – Hochschule, Luzern (CH), 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München (D),  IRTS Poitiers (F), Universität Silesia in 
Katowice (P), Universität Cluj-Napoca (RU),Ostravská Univerzita v Ostravě (CZ), Universität 
Debrecen (HU) 

- spolupráca s Univerzitou Hradec Králové - pozícia excelentného vedca (prof. J. Levická) 
- Pokračovanie v disseminácii  spoločného programu Join degree master program „Riadenie a 

organizácia sociálnych služieb“  v spolupráci  s University of Applied Sciences FH CAMPUS 

Maďarsko 4 
Nemecko 4 
Nórsko 4 
Rakúsko 6 
Slovinsko 4 
Srbsko 1 
Španielsko 2 
Dánsko 1 
IT 1 
USA 2 
Litva 1 
Taiwan 1 
Austrália 1 
Turecko 3 
Anglicko 8 
Švédsko  2 
Tunis 2 
Rumunsko 1 
Lotyšsko 2 
Spolu 114 



62 
 

Wien, University of Debrecén (Faculty of Health), FH Munich, Ostravská univerzita v Ostrave, 
Babes-Bolyai University, Slaski University in Katowice – gestor Katedra sociálnej práce  FZaSP 

Vo verejnom zdravotníctve: 

- spolupráca  na základe dohôd s viacerými vzdelávacími subjektmi  vo Vojvodine, v Srbsku  a síce: 
Stredisko pre edukáciu, toleranciu a multikulturálnosť Magliči,  Dom zdravia Becki Petrovec, 
Lekárska fakulta Univerzity v Novom Sade - spoločné konferencie a vzdelávacie aktivity 
(podporované tiež z Univerzity IOWA, USA), publikácie, žiadosti o projekty (Visegradski fond) a 
prof. M. Rusnák je hosťujúci profesor od roku 2013 na katedre epidemiológie LF Univerzity v 
Novom Sade.   

- V rámci medziuniverzitnej zmluvy spolupráca s Univerzitou Scranton, PA, USA 
- pozícia „affiliated faculties“ pre učiteľov našej fakulty (doc. Dobríková, prof. Rusnáková, prof 

.Rusnák)  
- každoročne organizované sympózia poriadané TU FZaSP s účasťou učiteľov a študentov z 

University of Scranton.  
- pracovná návšteva zástupcu fakulty na Univ.  Scrantone - v delegácii rektora TU v marci 2014  
- Expertíza pre medzinárodné EÚ organizácie – Európske centrum pre kontrolu chorôb ECDC 

Stockholm - prof. Rusnák  
- Afrika – Kenya -  rámci aktivít Detašovaného pracoviska TU FZaSP v Kwale v Keni rozšírená 

spolupráca a podpísané zmluvy: Memorandum o porozumení (MOU) s Kenya Medical Training 
College Nairobi - s  pracoviskom v Msabveni (verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo), potvrdenie 
spolupráce  s nemocnicou v Kwale (MOU), kde je súčasťou spolupráce okrem riešenie malnutrície 
detí do 5 rokov aj vzdelávací komponent.  

V ošetrovateľstve: 

- komponent mobility lektorov do krajín EU – Veľká Británia, Írsko, Nórsko, ČR.v rámci  projektu 
z štrukturálnych fondov Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave – Geriatrické 
ošetrovateľstvo -  GEO 26110230092   

- viacročná intenzívna vedecko - pedagogická spolupráca s Lekárskou fakultou UK v Prahe, ČR  
(učitelia,  mobility študentov) 

3.4 Zahraničné projekty aktívne v roku 2014 
 

Tabuľka 30: Zahraničné projekty riešené na TU FZaSP v roku 2014 
 

Donor projektu Názov projektu Trvanie projektu 

Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency 

e-Roma Resource 01/01/2014 -31/12/2015 
FINALLY 01/11/2012 - 31/10/2015 

Executive agency for health and 
consumers 

Action for health 15/08/2012 - 14/08/2014 
Training packages for health professionals 
to improve access and quality of health 
services for migrants and ethnic minorities, 
including the Roma 

01/2014 – 12/2016 

FP7 
CENTER - TBI 01/10/2013 - 31/03/2020 
GENOVATE 01/01/2013 - 31/12/2016 
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4 ŠPECIFICKÉ PRACOVISKO KEŇA - KWALE 

Sledované obdobie Október 2013 – December 2014 

4.1 Úvod 

Slovenská oficiálna rozvojová pomoc je nasmerovaná do Kene, jednej z troch programových krajín 
a orientuje sa na sektorové priority zdravotníctvo, vzdelávanie, poľnohospodárstvo a ľudské práva.  

Trnavská univerzita v Trnave, v zastúpení Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej TU 
FZaSP), svojimi rozvojovými aktivitami participuje na plnení sektorových priorít, hlavne v oblasti 
zdravotníctva a vzdelávania a praktických zručností, už od roku 1998.  

4.2 Ciele špecifického pracoviska 

TU FZaSP má špecifické pracovisko situované v regióne Kwale a jeho cieľmi sú: 

- Vedecko - pedagogická činnosť v oblastiach verejného zdravotníctva, tropickej medicíny, sociálnej 
práce, ošetrovateľstva a laboratórnych metód, 

- rozvojová činnosť v oblastiach vzdelávania, ľudských práv, zdravia a budovania kapacít. 

4.3 Lokálni partneri a zainteresované subjekty 

TU FZaSP podpísala dňa 30.októbra 2013 s regionálnou nemocnicou Kwale (Kwale District 
Hospital) Memorandum o porozumení na obdobie piatich rokov (2013-2018). Podpísané memorandum 
je posilnením vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, 
výskumu, publikačnej činnosti a i. Na základe podpísaného memoranda plánujeme realizovať 
vzdelávacie a tréningové aktivity pre komunitných a zdravotníckych pracovníkov v oblasti podvýživy 
(IMAM= Integrated Management of Acute Malnutrition, IYCF=Infant and Young Child Feeding), 
hlásenie výskytu infekčných ochorení, poskytovania zdravotnej starostlivosti HIV pacientom. Priestor 
je vytvorený pre všetky štyri študijné odbory na našej fakulte, a to sociálna práca, verejné zdravotníctvo, 
ošetrovateľstvo, laboratórne a vyšetrovacie metódy.  

Vo vedení nemocnice je Dr. Hajara Al Busaidy. 

TU FZaSP v rámci detašovaného pracoviska v Kwale nadviazala spoluprácu s viacerými 
miestnymi organizáciami a inštitúciami:  

- AGA KHAN Community Health Department 
- KEMRI – Kenya Medical Research Institute  
- Ministry of Gender and Social Services 
- District Gender and Social Development Office 
- Matuga Sub-county Public Health Office 
- Nagasaki University 
- Aphia Plus 
- Mercy USA 
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- Kenya Medical Training College v Msambweni (Dňa 6.9.2013 podpísané Memorandum 
o porozumení na obdobie 3 rokov. Dohodnutá spolupráca zahŕňa prednáškové činnosti a 
vzájomného obohacovania sa medzi pracovníkmi TU a odborníkmi z Kenya Medical Training 
College v Msambweni v odboroch verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo, spoločné projekty, 
výskum, mobility pedagógov zo slovenskej i kenskej strany  a i.). 

4.4 Financie 

Aktivity špecifického pracoviska v Keni v regióne Kwale v danom období finančne podporili: 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie na 
zabezpečenie prevádzky špecifického pracoviska 

- OZ Albert, ktoré bolo založené a funguje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce 
- súkromní donori 

4.5 Menný zoznam osôb zabezpečujúcich prevádzku špecifického pracoviska v Keni v danom 
časovom období za TU FZaSP 

 V mesiacoch október – november 2013 to boli dve zahraničné pracovné cesty na špecifické 
pracovisko v Kwale v počte štyroch ľudí (prof. Rusnáková,  Dr. Rafajdus, Dr. Kráľová, Mgr. Švaro). 
V roku 2014 to boli tri zahraničné pracovné cesty, a to v mesiacoch máj – jún v počte troch ľudí (prof. 
Slaný, Dr. Rafajdus, Dr. Kráľová), a v mesiacoch november – december 2014 jedna osoba (Dr. 
Kráľová). 

 Vedúci zamestnanci:  

1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

2. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA   

3. PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 

 Odborný asistent: 

1. Mgr. Michal Rafajdus, PhD. /KVZ/ 

 Doktorand: 

1. Mgr. Miroslav Švaro /KVZ/ 

 

4.6 Zrealizované aktivity a malé granty na špecifickom pracovisku v Keni/na Slovensku 
 

KEŇA 

1. Posilnenie partnerstva a vybudovanie nového partnerstva s dvoma inštitúciami v Keni v regióne 

Kwale podpísaním Memoránd o porozumení s Kwale District Hospital a Kenya Medical Training 

College v Msambweni.  

2. V mesiacoch október a november 2013 boli zrealizované 3 fakultné mikrogranty, a to 

 „Zlepšenie úspešnosti ochrany obyvateľov regiónu Kwale pred infekčnými ochoreniami 

pomocou mobilnej IT technológie.“ ... išlo o pilotný projekt, kde hlavným cieľom bolo 
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pripraviť podklady rozsiahleho projektu Zlepšenia surveillance infekčných ochorení 

v regióne Kwale. 

 „Kvalita vnútorného ovzdušia a s biomasou súvisiace znečistenie v regióne Kwale.“ ... 

tento projekt nadväzoval na pilotný projekt z roku 2011, kedy sa v osadách merali 

koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, prach, vlhkosť a teplotu najmä v 

kuchyniach, resp. v priestoroch, kde ženy varia. Cieľom tohto projektu bolo vykonať 

dôkladnú analýzu štruktúry vnútorného znečistenia pochádzajúceho z používaných palív 

z biomasy a navrhnúť jednoduchšie riešenia na zlepšenie situácie a otestovať ich 

efektívnosť.  

 „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5.roku života a ich matky 

v regióne Kwale. Zabezpečenie kontinuity projektu“ ... Hlavným cieľom projektu bolo 

zabezpečiť kontinuitu končiaceho dvojročného projektu a pripraviť podklady nového 

projektu v regióne Kwale. 

3. Prednášky a praktické cvičenia so zameraním na posilnenie počítačovej gramotnosti u miestnych 

komunitných pracovníkov troch nutričných centier v regióne Kwale. 

4. Vypracovanie Inventárneho zoznamu majetku na špecifickom pracovisku v Kwale, a tým 

sprehľadniť majetok TU FZaSP. 

5. V roku 2014, v mesiacoch máj - jún, sa zrealizovali dva fakultné mikrogranty, a to: 

 „E-learningová výučba MS Office 2010/Windows 7 v nutričných centrách Kwale 

regiónu ako pokračovanie v budovaní kapacít v oblasti počítačovej gramotnosti“ ... 

mikrogrant nadviazal na posledný projekt z oblasti budovania kapacít počítačovej 

gramotnosti z roku 2013. Zároveň sa vychádzalo z požiadaviek lokálneho partnera 

pokračovať v kurzoch počítačovej gramotnosti v jednotlivých nutričných centrách. Projekt 

napomohol budovaniu kapacít a získavaniu zručností v oblasti informačných technológií 

pre potreby lokálneho partnera ako aj pre potreby budúcich projektov v spolupráci s TU 

FZaSP. Účastníci e-learningu dostali aj informácie o elektronických médiách, 

o efektívnych možnostiach vyhľadávania publikácií potrebných k ich práci v nutričných 

centrách. Mikrogrant bol zároveň predprípravným projektom nasledujúceho projektu 

zameraného na zefektívnenie zberu nutričných dát zavedením a používaním mobilnej IT 

technológie. 

 „Zefektívnenie zberu, spracovávania a analýzy dát v nutričných centrách v Kwale 

regióne pomocou IT technológie“ ... Tento projekt priamo nadväzoval na e-learningový 

projekt, ktorým komunitní pracovníci získali zručnosti a znalosti v oblasti IT technológií 

a jednotlivých programov potrebných pre ich ďalšiu prácu v nutričných centrách. Zlepšenie 

počítačovej gramotnosti zvyšuje ich profesionálnu kvalifikáciu a dáva im väčšie možnosti 

do budúcna. Mikrogrant sledoval cieľ zefektívniť zber dát vytvorením online databázy, 

ktorá jednak umožní okamžitý prístup dát ako pre lokálneho partnera, tak i pre TU FZaSP. 
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Týmto spôsobom sa vytvára priestor pre pravidelné vyhodnocovanie dát nutričných centier 

a ich odborné publikovanie. Pravidelné vyhodnocovanie nutričných dát umožní lepšie 

identifikovať príčiny a faktory detskej podvýživy v regióne Kwale, zhodnotiť potreby 

a účinnosť zvolenej liečby a sociálnej pomoci. 

6. V júni 2014 sa uskutočnila návšteva dekana TU FZaSP prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., na 

špecifickom pracovisku v Kwale. Dekan prof. Slaný bol oboznámený s pracoviskom a jeho 

aktivitami. Absolvoval stretnutia s lokálnymi partnermi a pracovníkmi v nutričných centrách. 

7. Kontinuálne pokračovanie grantu prof. Viery Rusnákovej „Zlepšenie úspešnosti ochrany 

obyvateľov regiónu Kwale pred infekčnými ochoreniami pomocou mobilnej IT technológie“, a to 

vykonaním monitoringov a kontrolovania zberu údajov prostredníctvom tabletov cez webovú 

aplikáciu vyplnto.cz. 

8. V mesiacoch november – december 2014 sa začala prvá časť fakultného mikrograntu s názvom 

„Studňa pre Mkongani Model Health Centre“. Hlavným cieľom projektu je vykopať studňu 

v Mkongani Model Health Centre a zabezpečiť prístup k vode nielen pacientom a klientom 

zdravotníckeho strediska, v ktorom je situované aj nutričné centrum, ale pre celú Mkongani oblasť. 

Aktivity súvisiace s výkopom studne zabezpečí miestna firma z Mombasy za finančnej podpory 

súkromného donora zo Slovenska. Súčasťou projektu sú aj prednášky zamerané na hygienu, pitný 

režim, skladovanie a čistenie vody v jednotlivých komunitách prostredníctvom vyškolených 

komunitných zdravotníckych pracovníkov. 

 

SLOVENSKO 

1. Založenie Afrického fóra na TU FZaSP v rámci aktivít špecifického pracoviska v Keni na 

Slovensku. Ide o verejné diskusné fórum určené hlavne pre členov akademickej obce na 

celouniverzitnej úrovni, s cieľom výmeny informácií o rozvojových a humanitárnych aktivitách 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Vytvára priestor na podnety a pripomienky pre budúce 

projekty, ponúka možný nábor nových záujemcov pre rozvojovú spoluprácu a zameriava sa i na 

fundraising. V roku 2013 boli štyri Africké fóra (27.6., 3.7., 26.9.,19.11), v roku 2014 v novom 

časovom harmonograme dve Africké fóra (17.3. v letnom semestri, 29.10. v zimnom semestri).  

2. V rámci rozširovania vedomostí širšej verejnosti o rozvojových aktivitách TU FZaSP v spolupráci 

s OZ Albert sa uskutočnili štyri prednášky, a to v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave (30.5.2013), 

v Piešťanskom informačnom centre (16.7.2013), v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch 

(28.7.2013) a v Rotary klube Bratislava (27.januára 2014). Prednáška v piešťanskom kostole bola 

spojená aj s dobrovoľnými finančnými príspevkami na podporu rozvojových aktivít v Keni 

v regióne Kwale. Popri tom kontinuálne prebiehajú prednášky o rozvojových aktivitách pre 

študentov všetkých štyroch odborov na TU FZaSP počas akademického roka.  
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3. Prerobené a schválené vedením TU FZaSP dokumenty špecifického pracoviska v Keni v regióne 

Kwale, a to Prevádzkový poriadok a Domáci poriadok. 

4. V mesiaci apríl 2014 TU FZaSP v spolupráci s Pedagogickou fakultou TU vypracovali rozvojový 

projekt pre región Kwale na obdobie dvoch rokov. Žiadosť bola predložená na schválenie 

Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Projekt neprešiel. 

Špecifické pracovisko v Keni umožnilo v priebehu rokov 2013 a 2014 fakultným vedeckým 

pracovníkom, učiteľom a doktorandom participovať na realizácii aktivít, čo smeruje k zvýšeniu úrovne 

výučby na TU FZaSP, rozširuje ich poznatky a zručnosti, a zároveň tiež znamená prenos expertízy na 

miestnych odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v Kwale. 

4.7 Medializácia / Publikačná činnosť 
 

1. „Trnavská univerzita pomáha bojovať s podvýživou v Keni a Južnom Sudáne“ ... rozhovor s prof. 

Adrianou Ondrušovou a Dr. Zuzanou Kráľovou pre TASR, rok 2014.                                Link: 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/trnavska-univerzita-sudan-kena/8168-clanok.html 

2. „Rozvojové a humanitárne aktivity v Afrike“ ... rozhovor s Dr. Zuzanou Kráľovou pre Naše 

Novinky – Trnava, Ročník II, číslo 3/2014. 

3. Kráľová, Z.: Rozvojové aktivity Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na africkom kontinente. 

In Universitas Tyrnaviensis. Časopis Trnavskej univerzity, 1/2014, ISSN 1338-9025. 

4. Kráľová, Z.: Africké fórum. In Universitas Tyrnaviensis. Časopis Trnavskej univerzity, 4/2014, 

ISSN 1338-9025. 

5. Pupala, B., Mbugua, T.J., Kráľová, Z.: Keňa – poučný príbeh o rozvoji predškolského vzdelávania. 

In Predškolská výchova, 3/2013-2014, Ročník LXVIII, ISSN 0032-7220. 

  

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/trnavska-univerzita-sudan-kena/8168-clanok.html
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4.8 Fotodokumentácia 
 

Obrázok 1: Úvodná e-learningová lekcia v Kwale nutričnom centre 
 

 

 

Obrázok 2: Práca s tabletmi pri nahadzovaní dát 
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Obrázok 3: Návšteva dekana fakulty prof. Jaroslava Slaného v Keni 
 

 

 

Obrázok 4: Africké fórum na TU FZaSP 
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Obrázok 5: Realizácia projektu „Kvalita vnútorného ovzdušia a s biomasou súvisiace znečistenie 
v regióne Kwale.“ 
 

 

 

Obrázok 6: Propagácia rozvojových aktivít TU FZaSP v rámci prednášok pre verejnosť 
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5 EKONOMIKA FAKULTY 
 

Základné údaje o fakulte: 

Názov:   Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Sídlo:   Univerzitné námestie č. 1, 918 43Trnava 

 

Organizačná štruktúra fakulty 

Katedry: 

1. Katedra verejného zdravotníctva (skratka „KVZ“) 
2. Katedra sociálnej práce (skratka „KSP“) 
3. Katedra laboratórnych a vyšetrovacích .metód v zdravotníctve (skratka „KLVM“) 
4. Katedra ošetrovateľstva (skratka „KOŠE“) 
5. Katedra rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva  (skratka „KRŠaTZ“) 

Výučbové základne: 

1. Fakultná nemocnica Trnava: 

a) Interná klinika 
b) Chirurgická klinika 
c) Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
d) Infekčná klinika 
e) Detská klinika 
f) Traumatologicko-ortopedická klinika 
g) Onkologická klinika 
h) Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny 
i) Rádiologická klinika 
j) Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 
k) Oddelenie dlhodobo chorých 
l) Centrálny príjem 
m) Oddelenie centrálne sterilizácie 
n) Komplex operačných sál 
o) ORL oddelenie 
p) Neurologické oddelenie 
q) Očné oddelenie 
r) Kožné oddelenie 
s) Psychiatrické oddelenie 

2. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava  
3. Gammalab, s.r.o. 
4. Medichem, s.r.o. 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
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7. Analytx,s.r.o. 

Pracoviská: 

1. Keňa  
2. Inštitút ochrany práv a rodiny 
3. Kabinet socioterapie a psychoterapie 
4. Pracovisko laboratórií KLVM 

Dekanát a referáty: 

 Dekanát: Sekretariát dekana 
 Referáty: Referát pre personálnu prácu, odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov 
   Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium 
   Referát pre vedu a výskum 
   Referát pre zahraničné vzťahy a rozvoj 
   Referát pre ekonomické činnosti 
   Referát pre informačné technologie 
 

5.1 Úvod 

V kalendárnom roku 2014  pokračovala na  Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej len 
„FZaSP“) konsolidácia finančných prostriedkov, orientovaná na úsporu nákladov v hlavnej činnosti 
zvýšením produktivity práce tvorivých zamestnancov, reštrukturalizáciou procesov FZaSP  
a pokračovaním v racionalizačných opatreniach.  

Fakulta pri hodnotení hospodárenia za kalendárny rok 2014 vychádzala z Výkazu ziskov a strát. 
FZaSP zaznamenala kladný výsledok hospodárenia v hlavnej aj podnikateľskej činnosti. Graf 10 
znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2010 - 2014 v hlavnej i podnikateľskej činnosti.  
Trend vývoja HV je kolísavý, ovplyvňujú to termíny vyúčtovávania grantových prostriedkov, ktoré sú 
zväčša na prelome kalendárneho roka, čo spôsobuje, že náklady vzniknú v príslušnom období 
a refundácia z agentúry príde na účet v nasledujúcom období. V roku 2014 kladný výsledok 
hospodárenia ovplyvnili najmä vyššia neúčelová dotácia pre fakultu a refundácie dvoch úspešne 
ukončených projektov SAMRS. 
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Graf 10: Vývoj hospodárenia v období 2010 - 2014 

Hlavným zdrojom financovania FZaSP  sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytuje univerzite 
ministerstvo školstva.  Tabuľka 31 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých rokoch a vyčísľuje ich 
rozdiel. 

Tabuľka 31: Príjem TU FZaSP v rokoch 2013 a 2014 
 

Druh výnosu Rok 2013 Rok 2014 Rozdiel 
Kurzové zisky  10 0       -10 
Iné ostatné výnosy 252 094 270 623 18 529 
Zákonné rezervy    4 131    -124  -4 254 
Dotácie    2 220 562    2 296 726     76 164  
Výnosy spolu    2 476 797    2 567 225     90 428 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 296 726 €, čo tvorí 89,46 % 
z celkových zdrojov financovania fakulty. Percento podielu dotácie na celkových zdrojoch v roku 2014 
pokleslo v porovnaní s predchádzajúcim rokom  o 0,2 %, aj keď v absolútnych číslach fakulta získala 
v tomto roku viac dotačných zdrojov o 76 164 €.  

Nárast dotačných prostriedkov spôsobili najmä vyšší počet študentov a vyšší výkon vo vede 
a výskume v porovnaní s kalendárnym rokom 2013 vyššie.  

Ďalšími zdrojmi financovania činnosti fakulty boli iné ostatné výnosy, ktoré tvorili najmä poplatky 
spojené so štúdiom - školné, tržby spojené s predajom výrobkov a služieb a príspevky od fyzických 
a právnických osôb v celkovej výške 270 623 € t. j. 10,54 % z celkových zdrojov financovania. 
V porovnaní s rokom 2013 fakulta získala v roku 2014 viac iných ostatných zdrojov o 18 529 €. Narástli 
výnosy zo školného  od externých študentov a za nadštandard a poklesol výber poplatkov za prijímacie 
konanie, rigorózne konanie a poplatky za vydanie dokladov. Graf 11 znázorňuje podiely jednotlivých 
zdrojov na celkovom financovaní fakulty. 
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Graf 11: Podiel jednotlivých zdrojov financovania na chode fakulty 
 

5.2 Analýza nákladov a výnosov v hlavnej činnosti 

 Hlavná činnosť fakulty súvisí s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v rámci 
akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania ako aj s rozvojom 
výskumu a vývoja. V tabuľkách č. 32 a 33 sú uvedené náklady a výnosy FZaSP  v roku 2014 podľa 
jednotlivých účtov za hlavnú činnosť. 

Tabuľka 32: Náklady z hlavnej činnosti (EUR) 
 

Účet Druh nákladu Suma 
501  Spotreba materiálu 47 079 
502  Spotreba energie 27 689 
511  Opravy a udržiavanie 8 058 
512  Cestovné tuz. a zahr. 25 765 
513  Náklady na reprezentáciu  9 880 
518  Ostatné služby   122 160 
521  Mzdové náklady 1 128 616 
524,525,527  Zákonné sociálne poistenie 410 461 
538, 545  Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary 1 827 
549  Iné ostatné náklady  349 270 
551  Odpisy 132 822 
 NÁKLADY   SPOLU 2 263 627 

 

Tabuľka 33: Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)  
 
   

Účet Druh výnosu Suma 
649 Iné ostatné výnosy 270 623 
691 Prevádzkové dotácie 2 296 726 
 VÝNOSY   SPOLU 2 567 225 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK   303 597 

 

11%

89%

Zdroje financovania fakulty
2  567 225 €

Iné ostatné výnosy - MD

Prevádzkové dotácie
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V roku 2014 dosiahla FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške  303 597 €. 
Dôvodom bola refundácia nákladov afrických projektov, ktorú agentúra poslala v roku 2014 hoci 
náklady patrili a boli financované v roku 2013.  

V porovnaní s rokom 2013 celkové náklady fakulty poklesli o 214 194 €. 

Najvyššou nákladovou položkou  boli hrubé mzdy vyplatené v celkovej výške 1 129 tis. €, 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o približne 23 tis. €. Boli zložené z  funkčných platov 
pedagogických zamestnancov, výskumných pracovníkov, THP pracovníkov, odborných 
zamestnancov,  odmien, dohôd o vykonaní práce (interných a externých zamestnancov) a  zostatkov 
z dovoleniek z predchádzajúcich období. Poklesli funkčné platy o 61 tis. € a vzrástli náklady na odmeny 
o 40 tis. €. Vyplácanie DOVP sa udržuje na rovnakej úrovni. Odmeny vzrástli z dôvodu súbehu 
viacerých projektov, za ktoré sa zamestnancom vypláca odmena.  

Mzdové náklady tvorili  66,85 % (z toho 50 % hrubé mzdy a 17 % odvody do poisťovní)  
z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 2014. Graf 12 znázorňuje zdrojovú štruktúru 
vyplatených miezd v roku 2013.       

 

Graf 12: Zdroje financovania miezd 

Z dotačných prostriedkov neúčelových aj účelových  boli mzdy financované vo výške 1 065 tis. €  
t.j. 94 % z celkových miezd.  

Z mimodotačných  zdrojov boli  mzdy financované vo výške 33 tis. € t.j. 4 % z celkových 
miezd. Z grantov  boli vyplatené mzdy vo výške 29 tis. € t.j. 3 % z celkových miezd.   

FZaSP od roku 2008  rozdeľuje mzdové prostriedky na jednotlivé nákladové strediská. 
Vyhodnocuje podľa nákladových stredísk výšku čerpania mzdových prostriedkov za kalendárny rok. 
Výška čerpania mzdových prostriedkov – funkčné platy v roku 2013 a 2014 podľa nákladových stredísk 
je uvedená v grafe 13.      
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Graf 13: Mzdové prostriedky podľa nákladových stredísk 

V kalendárnom roku 2014 prebehli na fakulte organizačné zmeny. Bola zrušená katedra 
rozvojových štúdií a tropického verejného zdravotníctva. Zamestnanci zrušenej katedry boli rozdelení 
podľa odborovej orientácie medzi existujúce katedry.  

Porovnanie vyplatených miezd bez odmien podľa jednotlivých katedier dokumentuje tabuľka 34.  

Tabuľka 34: Vyplatené mzdy podľa katedier (tis. €) 
 

Katedra 
Vyplatené mzdy 

v roku 2014  
Vyplatené mzdy 

v roku 2013 Rozdiel (tis. €) 

KSP 241 228 13 
KVZ 139 167 -28 
KRŠ a TZ 57 75 -18 
KLVM 154 158 -4 
KOŠE 208 219 -11 
SPOLU 847 847 -48 

 

Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 
2009, 2010 a 2011 je uvedený v tabuľke č. 35.  

Tabuľka 35: Vývoj priemernej mzdy podľa jednotlivých kategórií 
 

Kategória zamestnancov Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 
Pedagogickí zamestnanci 1 126 1 058 1 058 
Výskumní a umeleckí zamestnanci 718 0 0 
Zamestnanci centrálnej administratívy 826 787 750 
Odborní zamestnanci 704 715 689 

        

Nárast priemernej mzdy pedagogických zamestnancov a centrálnej administratívy  bol spôsobený  
valorizáciou miezd zo strany MŠ od 1.1.2014 vo výške 16 € pre pedagogických i nepedagogických 

0 50 100 150 200 250 300

KVZ

KLVM

KRŠaTZ

ŠR

IT

VVČ

Mzdové prostriedky  v tis. €

O
rg

an
iz

ač
ná

 je
dn

ot
ka

 fa
ku

lty

Rok 2013

Rok 2014



77 
 

zamestnancov a extra valorizáciou vo výške 3%  pre pedagogických zamestnancov zrealizovanou od 
1.5.2014.  

Okrem mzdových nákladov významnú nákladovú položku tvorili iné ostatné náklady, ktoré 
zahŕňajú prevažne štipendiá doktorandov a náklady na špecializované výučbové zariadenia – klinické 
pracoviská – praktická výučba študentov.  

Štipendiá interných doktorandov boli financované z dotácie MŠ na základe počtu pridelených miest 
pre interných doktorandov ministerstvom. Štipendiá pre schválené miesta MŠ financovalo účelovou 
dotáciou. Od akademického roku 2012/2013 sa finančné prostriedky určené na štipendiá interných 
doktorandov prerozdeľujú na základe kritérií vo vedeckovýskumnej činnosti. Fakulta však nedosahuje 
také výsledky vo vedeckej a výskumnej oblasti, aby bola schopná financovať doterajšie počty interných 
doktorandov. Z toho vyplýva, že počty interných doktorandov budú neustále klesať. 

Ministerstvo školstva vyčleňuje dotačné prostriedky aj na podporu praktickej výučby študentov. 
FZaSP má akreditované zdravotnícke študijné programy, v rámci ktorých  prebieha aj praktická výučba 
študentov vo viacerých špecializovaných výučbových zariadeniach. Najvýznamnejšie postavenie medzi 
výučbovými zariadeniami má Fakultná nemocnica v Trnave.  

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok, priemerný počet študentov a priemerná  výška dotácie 
na praktickú výučbu na jedného študenta  FZaSP je uvedená v tabuľke  36.  V porovnaní s rokom 2013 
priemerné náklady na študenta vzrástli.  

Tabuľka 36: Priemerná výška dotácie na jedného študenta 
 

Rok 
Výška dotácie 

(v tis. €) 
Priemerný počet 

študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta  

v eurách 
2010 318 549 579 
2011 304 505 602 
2012 269 459 586 
2013 237 352 672 
2014 238 325 732 

 

Okrem nákladov na reprezentáciu, nákladov na zákonné sociálne náklady a kurzové straty fakulta 
zaznamenala v ostatných rozpočtových položkách pokles nákladov.  

 FZaSP priebežne podľa potreby obnovuje a dopĺňa výpočtovú, laboratórnu techniku. 

 V roku 2014 bol zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 78 tis. €. 
Tvoril ho predovšetkým drobný hmotný majetok v hodnote 73 tis. €. Tento majetok bol financovaný 
prevažne zo štrukturálnych fondov európskeho spoločenstva.   

 K 31.12.2014 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce. 
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 Dotácie na investičné aktivity FZaSP v kalendárnom roku 2014 neboli rozpísané. Nákup 
investícií, prevažne výpočtovej techniky, jej obnova a dopĺňanie  boli kryté grantovými a 
mimodotačnými prostriedkami. 

5.3 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 

FZSP v roku 2014 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti  predaj publikácií a  
organizovanie domácich a medzinárodných konferencií.  

Prehľad nákladov a výnosov je uvedený v tabuľke č. 37 a 38. 

Tabuľka 37: Výnosy z PČ (v EUR) 
   

Účet Druh nákladu Suma 
504 Predaný tovar 2 378 
518 Ostatné služby 847 
521 Mzdové náklady 195 
524,527 Zákonné soc. poistenie 68 
549 Iné ostatné náklady 34 
570 Vnútroorganizačné prevody 202 
 NÁKLADY   SPOLU 3 724 

 

Tabuľka 38: Náklady z PČ (v EUR) 
             

Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb 1 381 
604 Tržby za predaný tovar 2 651 
 VÝNOSY   SPOLU 4 032 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK                       308 

 

 V roku 2014 dosiahla FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške 308 €.  

5.4 Nedočerpané finančné prostriedky 

Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2014 na neúčelovej dotácii vo výške 216 tis. €, na účelovej 
dotácii vo výške 22 tis. €. Najväčší podiel na zostatku v účelovej dotácii mala dotácia na štipendiá 
interných doktorandov a v neúčelovej dotácii mala dotácia na mzdové prostriedky. 

      Ďalšie zostatky fakulta vykazuje na bežnom účte na mimodotačných prostriedkoch – poplatky 
za PP, rigorózne konania, externé štúdium, nadštandard a zahraničné granty v hodnote 974 tis. €. 

5.5 Záver 

Fakulta hodnotí svoju hospodársku situáciu v danom roku kladne a bude i naďalej pokračovať 
v aktivitách realizovaných v rámci konsolidácie hospodárenia. 
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6 VÝROČNÉ SPRÁVY KATEDIER TU FZaSP 

6.1 Výročná správa o činnosti Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity prešla od r. 2006 viacerými zmenami. Vznikla zlúčením katedier teoretických 
odborov a laboratórnych vyšetrovacích metód a katedry biológie, mikrobiológie a imunológie v roku 
2006 – vznik Katedry teoretických odborov a vyšetrovacích metód, v roku  2013 prešla ďalším vývojom 
a vzniká samostatná katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, ktorá   nadviazala na činnosť oboch 
katedier. V školskom roku 2012/2013 prvý krát promovali absolventi  denného  štúdia  v odbore 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve pre bakalársky i magisterský stupeň.  Okrem 
vlastných vedeckovýskumných aktivít a vedenia štúdia Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve, zabezpečuje katedra výučbu mnohých teoretických predmetov pre všetky ostatné 
odbory študované na fakulte. 

Garanti odborov pripravovali materiál ku komplexnej akreditácii pre odbor LVM v zdravotníctve. 
Hlavnou snahou je získať všetky stupne vzdelávania pre denné aj externé formy a získanie 
inauguračného a habilitačného konania. 

6.1.1 Organizácia katedry 

Charakteristika členov katedry 

A. INTERNÍ ZAMESTNANCI 
1. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – vedúca katedry 

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Všeobecná chémia, Biochémia, Imunológia, 

Vyšetrovacie metódy v biochémii, Vyšetrovacie metódy v imunológii, Klinická biochémia,  

Klinická Imunológia. 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

- Člen Etickej komise FZSP TU Trnava 

> Vedecko - výskumné zameranie:  

- Objasnenie imunologických mechanizmov v patogenéze reumatických ochorení 

- Sledovanie vplyvu nových terapeutických postupov na imunologické mechanizmy 

pacientov s reumatickými chorobami 

- Diagnostika imunologických ochorení 

 

2. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. – garant odboru LVMvZ 

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Biológia, Genetika človeka, Lekárska genetika, Výskum 

v laboratórnej medicíne 

> Ostatné pedagogické aktivity 
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- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

> Vedecko - výskumné zameranie:  

- Využitie somatických kmeňových buniek v medicíne 

 

3. prof. MUDr. František Mateička, CSc. 

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Lekárska mikrobiológia, Mikrobiológia životného 

prostredia, Mikrobiológia, Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii, Klinická mikrobiológia, 

Imunológia, Laboratórny manažment a ekonomika 

> Ostatné pedagogické activity: 

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

 

4. prof.  RNDr. Vladimír Bošák, CSc. – dekan fakulty, člen katedry 

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Všeobecná biológia a genetika, Klinická genetika, 

Genetika človeka, Vyšetrovacie metódy v genetike 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

> Vedecko – výskumné zameranie: 

- Štúdium jednej z najčastejších detských reumatických nozologických jednotiek – juvenilnej 

idiopatickej artritidě 

 

5. doc. MUDr. Dušan Salát, PhD. – zástupca vedúcej katedry  

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Fyziológia, Patologická fyziológia, Funkčná diagnostika 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

- Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie vo FN Trnava 

- Predseda Etickej komise FZSP TU Trnava 

> Vedecko – výskumné zameranie: 

- Epidemiológia respiračných chorôb 

- Kvalita života pacientov s chronickými respiračnými chorobami 

- Klimato a speleoterapia pacientov s chronickými nešpecifickými ochoreniami dýchacích 

ciest 
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6. PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. – tajomník katedry 

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Biológia, Mikrobiológia životného prostredia, 

Všeobecná mikrobiológia, Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Školiteľ pre bakalárske a diplomové práce 

- Vedúca Virologického laboratória FZaSP 

- Zodpovedná za biologické a mikrobiologické laboratórium katerdy 

> Vedecko-výskumné zameranie:  

- Izolácia chrípkových vírusov 

- Cirkulácia gamaherpetických vírusov u ľudí a zvierat 

- Štúdium MMTV u onkologických pacientov 

 

7. prof.  MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. – člen katedry 

> Pedagogická činnosť v predmetoch: Onkológia, klinické štúdie 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

> Vedecko – výskumné zameranie: 

- Klinická a radiačná onkológia 

 

8. doc. PharmDr. Pavel Beňo, CSc. – člen katedry 

> Pedagogická činnosť v predmetoch:  Farmakológia, Toxikológia, Klinická farmakológia , 

Vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

> Vedecko - výskumné zameranie:  

- Spolupráca s komunitou a klubmi nepočujúcich a nedoslýchavých 

- Stratégie liekovej politiky 

- Farmakológia,farmakoepidemiológia, farmakoekonomika 

- Toxikológia 

 

9. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. – člen katedry 

> Pedagogická činnosť v predmetoch:  Biofyzika, Fyzikálne princípy prístrojovej techniky, 

Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, Objektivizácia faktorov životného a pracovného 

prostredia, Nukleárna medicína 
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> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. Práce 

- Zodpovedná za biofyzikálne laboratórium katedry 

> Vedecko - výskumné zameranie:  

- Hodnotenie radiačnej záťaže pacientov pri rádiologických vyšetreniach (konvenčné a  

digitálne rtg vyšetrenia, CT vyšetrenia, mamografia) 

- Hodnotenie radiačnej záťaže pacientov pri procedúrach radiačnej onkológie 

- Hodnotenie radiačnej záťaže  pracovníkov, ktorí profesionálne prichádzajú do styku 

s ionizujúcim žiarením 

 

10. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. – člen katedry, odborný asistent 

> Ostatné pedagogické aktivity:  

- Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. práce 

 

11. RNDr. Jaroslava  Brňová (Sokolová), PhD. – člen katedry, odborný asistent 

> Pedagogická činnosť v predmetoch:  Biológia, mikrobiológia, Mikrobiológia životného 

prostredia 

> Vedecko - výskumné zameranie: 

- Klinická signifikancia rezistencie u gram-negatívnych baktérií Izolovaných z hemokultúr 

na Slovensku  

- Jednorázová dávka AZT 2g v liečbe akútnej excerebrácie chronickej bronchitídy u 

pacientov nad 60 rokov - prospektívne multicnetrické sledovanie  

- Oportúnne infekcie u HIV pozitívnych detí v Kambodži  

- Celoslovenská multicentrická štúdia infekčnej endokarditídy  

- Sledovanie bakteriálnych nozokomiálnych a komunitných meningitíd  

B. EXTERNÍ ZAMESTNANCI 
1. doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc. 
2. prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. 
3. MUDr. Iveta Kopecká, PhD. 
4. MUDr. Elena Kružliaková 
5. MUDr.  Andrea Labancová 
6. MUDr. Rudolf Botek 
7. MUDr. Gabriel Bognár 
8. MUDr. Janka Korytárová 
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C. Laborantka: Viera Mišurová 
D. Sekretárka: Gabriela Semešová 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest 

profesor:  prof. MUDr. František Mateička, CSc.     

   prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  

prof.RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  

prof. MUDr. Ľ.udovít Jurga, DrSc. 

docent:   doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

doc. PharmDr. Pavel Beňo, CSC. 

odborný asistent: PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.  

MVDr. Alžbeta Kaiglová, CSc. 

RNDr. Jaroslava  Brňová (Sokolová), PhD. 

doktorand:   Mgr. Lenka Miháliková 

   Mgr. Soňa Hnilicová 

Počet interných učiteľov katedry k 31. 12. 2014:  11 

Počet externých učiteľov katedry k 31. 12. 2014:   8 

6.1.2 Štúdium 

Charakteristika študijného odboru 

Katedra poskytuje jednoodborové štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia dennej i externej formy.  

Študijný program odboru laboratórne vyšetrovacie metódy je koncipovaný tak, aby absolvent 
získal široké vedomosti z teórie a metód práce v oblasti vyšetrovacích metód v laboratóriu, zručnosti, 
ktoré im umožnia organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať s lekármi pri riešení problémov 
v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti. Okrem toho získajú aj vedomosti z oblasti sociálnych a 
behaviorálnych vied, informatiky, základné odborné jazykové znalosti, ktoré im umožnia uplatniť 
nadobudnuté vedomosti pri spolupráci so zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami.  

Absolvent odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve získa nasledovné vedomosti 
a praktické zručnosti:  

- história, ciele, náplň odboru laboratórne vyšetrovacie metódy a odborov s ním súvisiacich 
- znalosť a praktická aplikácia epidemiologických metód a  štatistických techník 
- pochopenie vzťahov a vplyvov sociálnych, kultúrnych, životných a pracovných podmienok a 

psychosociálnych faktorov na zdravie a chorobu 
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- zber validných údajov 
- znalosť voľby vhodnej štatistickej analýzy vzhľadom na charakter dát, dokumentácia zistených 

údajov 
- znalosť metód sledovania reakcie organizmu na expozíciu  faktorom životného a pracovného 

prostredia 
- znalosť legislatívy využívanej vo zdravotníctve 
- schopnosť pracovať ako odborník v laboratórnych vyšetrovacích metódach 
- aplikácia legislatívnych úprav v odbore  v praxi 
- schopnosť interpretovať získané výsledky  
- schopnosť viesť samostatnú prácu v laboratóriu a koordinovať prácu stredoškolských pracovníkov  
- schopnosť pracovať v tíme a komunikovať s klinickými pracoviskami a kontinuálne sa vzdelávať 

v problematike laboratórnych vyšetrovacích metód a súvisiacich odboroch 
- aktívna účasť na seminároch a workshopoch  
- spracovávanie informácií z literatúry 
- samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie. 

 
Po ukončení štúdia sa môže absolvent uplatniť:   

- štátne zdravotnícke zariadenia (nemocnice s poliklinikou – oddelenia klinickej biochémie, klinickej 
mikrobiológie, klinickej genetiky, klinickej hematológie, patológie, oddelenia klinickej imunológie) 
– ako iný vysokoškolsky vzdelaný pracovník v zdravotníctve 

- štátne zdravotné ústavy (laboratórne oddelenia – mikrobiológia, hygiena, imunológia) 
- výskumné ústavy so zdravotníckym resp. biomedicínskym zameraním 
- neštátne zdravotnícke zariadenia (súkromné mikrobiologické, imunologické, biochemické apod.) 

Uskutočňované študijné odbory: 

- Doktorandské štúdium (PhD.):  
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externé 
 

- Magisterské štúdium (Mgr.):  2 - ročné: 
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - externé  
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denné 
 

- Bakalárske štúdium (Bc.) 3 - ročné: 
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externé  
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

Doktorandi  vedení  členmi katedry v akademickom roku 2013/14: 

- PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.  
- Gabriela Marková 

- doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
- Ivana Stiborová 
- Irena Scholtzová 

- prof.  RNDr. Vladimír Bošák, PhD. 
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- Katarína Nadzamová 
- prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

- Dana Brotanová 
- prof. MUDr. Jurga, DrSc. 

 

6.1.3 Vedecko - výskumná činnosť 

Spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami: 

1. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

> Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany - riešenie projektov zameraných na 

objasnenie imunologických mechanizmov v patogenéze reumatických ochorení, sledovanie 

vplyvu nových terapeutických postupov na imunologické mechanizmy pacientov 

s reumatickými chorobami. 

> Laboratória s.r.o. Piešťany“ - rutinná diagnostika imunologických ochorení, zavádzanie 

a overovanie nových metodických postupov 

> Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav, Ústí nad Labem -  zavádzanie 

a overovanie nových metodických postupov  

 

2. prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc., prof. MUDr. František Mateička, CSc. 

> Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany – imunológia, imunogenetika, genetika 

reumatických chorôb 

> Imunologický ústav LF UK Bratislava – imunogenetika reumatických chorôb 

 

3. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  

> Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Oddelenie radiačnej hygieny - hodnotenie 

radiačnej záťaže pacientov pri rádiologických vyšetreniach (konvenčné a  digitálne rtg 

vyšetrenia, CT vyšetrenia, mamografia) a pri procedúrach radiačnej onkológie, hodnotenie 

radiačnej záťaže  pracovníkov, ktorí profesionálne prichádzajú do styku s ionizujúcim žiarením 
 

4. PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. 

> Cirkulácia gamaherpetických vírusov 

> SAV, Virologický ústav, Bratislava 

> Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

> Ústredný štátny veterinárny ústav Nitra 

> Cirkulácia vtáčich chrípkových vírusov 

> SAV, Virologický ústav, Bratislava 

> Štátny veterinárny ústav Zvolen 
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> Bažantnica Palarikovo 

> Imunonopsychológia 

> Filozoficka fakulta TrU, Katedra psyhologie 

> Katolícka univerzita Jana Paula II, Lublin, Poľsko 

> Gamalab, r.s.o, Trnava 

> Národná transfúzna služba SR, Nitra 

> Institute of Virology, Vet. Med. University Vienna 

 

5. RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

> Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

> Infekčná klinika, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Urologické oddelenie 

Fakultná nemocnica Trnava 

Plán zvyšovania kvalifikácie členov katedry 2014 - 2017 

Tabuľka 39: Plán zvyšovania kvalifikácie členov katedry 2014-2017 
 

Meno, Priezvisko, vedecko-pedagogický titul 2014 2015 2016 2017 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.     

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.    prof. 

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. v inauguračnom konaní 

PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.    doc. 

Vedecká a publikačná činnosť 

Vedecká činnosť nebola na dostatočnej úrovni. Nepodarilo sa členom katedry získať granty 
a projekty, aj keď sa o ne uchádzali – APVT, VEGA,  KEGA. 

Výber z publikačnej činnosti:  

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
 - Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci / Pavol Beňo. 

In: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied, 2014. - ISBN 978-80-8082-786-1. - S. 171-267 [7,2 AH]. 
Ohlasy: 
2015 [6] ČERŇANOVÁ, A. Recenzia na knihu : Beňo, P., Tarcsiová, D., Capíková, S.: Komunikácia so 
sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. In Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný 
časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, roč. 12, č. 1-2, 
2015, s. 28-29. ISSN 1336-5606. 
2016 [3] GUBA, D. - SESTRIENKOVÁ, J. Sluchovo postihnutý pacient - prístupy a manažment na 
chirurgickom pracovisku. In KALÁTOVÁ, D. - BEŇO, P. - ŠRAMKA, M. (eds.) Zdravotné problémy 
marginalizovaných skupin [elektronický zdroj] = Health problems of marginalized groups : 
Ošetřovatelství, kvalita života, onkologie, veřejné zdravotnictví, laboratorné vyšetřovací metody a 
farmakologie = Nursing, quality of life, oncology, public health, laboratory medicine and pharmacology. 
- 1. vyd. - Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134806&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
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Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-906146-4-2, s. 70-73.2016 [3] ZAMBORIOVÁ, M. - ROŠKOVÁ, S. Úloha 
ošetrovateľstva pri prevencii marginalizácie zdravotne postihnutých. In KALÁTOVÁ, D. - BEŇO, P. - 
ŠRAMKA, M. (eds.) Zdravotné problémy marginalizovaných skupin [elektronický zdroj] = Health 
problems of marginalized groups : Ošetřovatelství, kvalita života, onkologie, veřejné zdravotnictví, 
laboratorné vyšetřovací metody a farmakologie = Nursing, quality of life, oncology, public health, 
laboratory medicine and pharmacology. - 1. vyd. - Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké 
školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-906146-4-2, s. 9-23.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10862.pdf 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisech 
- Transferable fluoroquinolone resistance in enterobacteriaceae and pseudomonas aeruginosa 

isolated from hemocultures: short communication / Naďa Kulková, MartaBabálová, Jaroslava Brňová, 
Vladimír Krčméry.In: Central European Journal of Public Health.ISSN 1210-7778. - Vol. 22, Issue 1 
(2014), s. 60-63. 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisech 
- Surveillance fungémií na Slovensku v rokoch 2005-2011 / Erich Kalavský et al.In: Acta 

chemotherapeutica.– ISSN1335-0579.-Roč.23, č. 1 (2014), s. 47-50. 
- Nové antimikróbne molekuly na obzore? / Naďa Kulková, Jaroslava Brňová, Vladimír 

Krčméry.In: Acta Chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 3-10. 
- Plnenie štandardných odporúčaní liečby ťažkej sepsy a septického šoku na Klinike anestéziológie a 

intenzívnej medicíny FN TT / Zuzana Škvarková et al. 
In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 41-46. 

- Sexuálne prenosné ochorenia v Slovenskej republike = Sexually transmitted diseases in the Slovak 
republic / Katarína Maniková et al. 
In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 5-11. 
Ohlasy: 
2015 [2] JURIŠ, P. - GÚTH, A. - BENETÍN, J. Rehabilitácia Guillan-Barrého syndrómu. In Rehabilitácia, 
roč. 52, č. 3, 2015, s. 160-166. ISSN 0375-0922. - SCOPUS 

- Jednorázová dávka azitromycínu 2G v liečbe akútnej excerebrácie chronickej bronchitídy : 
prospektívne multicentrické sledovanie u pacientov nad 60 rokov / Jaroslava Brňová et al. 
In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 11-15. 

- Porovnanie etiológie, rizikových faktorov a letality 554 prípadov nozokomiálnych a komunitných 
meningitíd bakteriálnej etiológie / Vladimír Krčméry et al. 
In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 35-40. 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
- Alkaptonurie a ochronóza / Jozef Rovenský, Richard Imrich, Tibor Urbánek, Vladimír Bošák. 

In: Gerontorevmatologie. - Praha : Galén, 2014. - ISBN 978-80-7492-147-6. - S. 278-290 [0,65 AH]. 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
- Imunomodulácia pri infekčnej komplikácii u pacienta so Sjögrenovým syndrómom / Stanislava 

Blažíčková et al. 
In: Transfer faktor v klinickej praxi včera a dnes. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2014. - 
ISBN 978-80-89607-21-1. - S- 71-74 [0,2 AH]. 

- Spearmanov koeficient poradovej korelácie = Spearman coeficient of rank correlation : príklad 
aplikácie v zdravotníctve = an example of application in health / Ján Juristy, Pavol Beňo. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 16-21.. - 
Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10842.pdf 

- Komunitné pneumónie vo Fakultnej nemocnici v Trnave v r. 2010-2011 = Community pneumonias at 
the Faculty hospital of Trnava in 2010-2011 / Pavol Beňo, Mária Hurčíková, Miron Šramka. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 162-171.. 
- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10845.pdf 

- Nežiadúce účinky rádioterapie vo FNsP v Prešove v období 2008-2011 = Observation of adverse effect 
of radiotherapy in Faculty hospital in Prešov / Pavol Beňo et al. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 172-180.. 
- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10846.pdf 

- Porovnanie spotreby antidepresív medzi Srbskom a Slovenskom = Comparison of consumption of 
antidepressants in Slovak republic and in Serbia / Milica Stojančević et al. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 181-187.. 
- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10847.pdf 

http://ukftp.truni.sk/epc/10862.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46583&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46583&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46583&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46583&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77269&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46583&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46583&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138843&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131975&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133652&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10842.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133652&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10845.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133652&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10846.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133652&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10847.pdf
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- Spektrum úrazů na letních dětských táborech = Child injury surveillance on children summer camps / 
Jana Novotná, Pavol Beňo. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 188-199.. 
- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10848.pdf 

- Terapia rôznych foriem vaskulitíd pomocou imunomodulačných liečebných postupov / Jozef 
Rovenský et al. 
In: Transfer faktor v klinickej praxi včera a dnes. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2014. - 
ISBN 978-80-89607-21-1. - S. 75-83 [0,45 AH]. 

- Výskyt chronických ochorení a komorbidít u pacientov s infekciami krvného riečiska a ich vplyv na 
prežívanie = The prevalence of chronic diseases and comorbidities in pacients with bloodstream 
infections and their impact on survival / Garabášová M. et al. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 101-113.. 
- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10843.pdf 

- Debarierizačné opatrenia pre osoby so sluchovým postihnutím = Measures to remove barriers for 
people with hearing impairment / Pavol Beňo, Nora Michňová. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-26-5. - S. 166-178 
[0,6 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10788.pdf 

- Predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím = On the inner motivation in hard hearing impairment : 
význam vnútornej motivácie pri ťažkej strate sluchu / Pavol Beňo. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-26-5. - S. 267-283 
[0,8 AH]. 
Ohlasy: 
2016 [3] ZAMBORIOVÁ, M. - ROŠKOVÁ, S. Úloha ošetrovateľstva pri prevencii marginalizácie 
zdravotne postihnutých. In KALÁTOVÁ, D. - BEŇO, P. - ŠRAMKA, M. (eds.) Zdravotné problémy 
marginalizovaných skupin [elektronický zdroj] = Health problems of marginalized groups : 
Ošetřovatelství, kvalita života, onkologie, veřejné zdravotnictví, laboratorné vyšetřovací metody a 
farmakologie = Nursing, quality of life, oncology, public health, laboratory medicine and pharmacology. 
- 1. vyd. - Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. 
Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-906146-4-2, s. 9-23.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10790.pdf 

- Testovanie štatistických hypotéz I. = Testing of statistical hypothesis I. / Ján Juristy, Pavol Beňo. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-26-5. - S. 306-308 
[0,1 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10797.pdf 

- Testovanie štatistických hypotéz II. = Testing of statistical hypothesis II. / Ján Juristy, Pavol Beňo. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov : 
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-26-5. - S. 309-311 
[0,1 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10798.pdf 

- Analýza rezistotypov gramnegatívnych baktérií izolovaných z hemokultúr onkologických 
pacientov = Analysis of gramnegative bacteria resistotypes isolated from blood cultures of cancer patients 
/ Micháliková, L. et al. 
In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 214-222. 

- Komorbidita a jej vplyv na prognózu septických pacientov = Comorbidity and its impact on prognosis 
of septic patients / Garabášová, M. et al. 
In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 144-154. 

- Dlhodobá imunomodulácia transfer faktorom u pacientky so SLE / Stanislava Blažíčková, Jozef 
Rovenský. 
In: Transfer faktor v klinickej praxi včera a dnes. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2014. - 
ISBN 978-80-89607-21-1. - S. 185-190 [0,3 AH]. 

- Liečba tuberkulózy a diagnostické metódy vo FN Trnava v rokoch 2012-2013 = Tuberculosis therapy 
and diagnostic methods in Trnava faculty hospital in 2012-2013 / Pavol Beňo, Petra Ballová, Dušan Salát. 
In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 82-93. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133652&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10848.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131975&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133652&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10843.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133670&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10788.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133670&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10790.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133670&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10797.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133670&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10798.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137222&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137222&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131975&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137222&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
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- Die Digitalisierung von der Mammographie-Untersuchung / Zuzana Bárdyová et al. 
In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 8-17. 

- Erythrodermia psoriatica s psoriatrickou artritídou s prechodom do Leyllovho syndrómu / Gustáv 
Niepel et al. 
In: Transfer faktor v klinickej praxi včera a dnes. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2014. - 
ISBN 978-80-89607-21-1. - S. 31-36 [0,3 AH]. 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
- Dynamika šírenia rezistencie u klinických a environmentálnych izolátov Gram-negatívnych 

baktérií / Lenka Micháliková. 
In: IV. ročník konferencie doktorandov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-773-1. - CD-ROM; S. 33-39. 

- Sociálna debarierizácia v zdravotníctve z pohľadu pacientov s postihnutím sluchu / P. Beňo, S. 
Capíková. 
In: Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva 
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-85447-22-4. - CD-ROM; S. 72-84. 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
- Decreasing occurrence of bacterial sexually transmitted diseases after introduction of voluntary 

counseling and testing HIV-program in Eldoret, Kenya in 2009-2013 / Iveta Gagová et al. 
In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene : Abstract Book. - ISSN 0002-9637. - Vol. 
91, Issue 5, Supplement 1 (2014), s. 158, abstract 531.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ajtmh.org/content/91/5_Suppl_1/149.full.pdf+html 

- Využitie rýchlych metód diagnostiky karbapenemáz pri aplikácii protiepidemických opatrení na 
zabránenie šírenia MDR-GNB v zdravotníckych zariadeniach / J. Brňová et al. 
In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - S. 
80-81.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10837.pdf 

- Purulentné meningitídy na Infekčnej klinike FN Trnava v rokoch 2000-2013 / A. Strehárová et al. 
In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - S. 
35.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10836.pdf 

- Vplyv karbapenémovej rezistencie na prežívanie pacientov s infekciou krvného riečiska spôsobenou 
gram-negatívnymi baktériami / Naďa Kulková et al. 
In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2014. - ISBN 978-
80-87735-13-8. - S. 61.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10833.pdf 

- Pretrvávanie príznakov pacienta s celiakiou neznamená vždy nedodržiavanie bezlepkovej diéty / 
Kabátová J., Botek R., Bošák V. 
In: Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. - Olomouc : SOLEN, 2014. - ISBN 978-80-7471-082-
7. - S. 6. 

- Bloodstream infections among children living in rural settings in Uganda and predictors of mortality 
outcome / Jozef Šuvada et al. 
In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious 
Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 104.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900702-4/fulltext 

- Infectious endocarditis in elderly patients in Slovakia during 2007-2012 / Jaroslava Brňová et al. 
In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious 
Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 116.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900727-9/fulltext 

- ESBL - enterobacteriaceae v etiológii infekcií krvného riečiska vo FN Trnava v roku 2013 / Mária 
Garabášová et al. 
In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2014. - ISBN 978-
80-87735-13-8. - S. 57.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10832.pdf 

- Infekcie krvného riečiska spôsobené Gram-negatívnymi baktériami vo FN Trnava v roku 2013 / M. 
Garabášová et al. 
In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - S. 
87.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10835.pdf 

- Spectrum of infectious diseases in rural clinic for refugees and displaced population on Rwanda-Dr 
Congo border : analysis of 10,051 patients / Katarína Molnárová et al. 
In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene : Abstract Book. - ISSN 0002-9637. - Vol. 
91, Issue 5, Supplement 1 (2014), s. 462, abstract 1516.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ajtmh.org/content/91/5_Suppl_1/457.full.pdf+html 

- Severe malaria among 3,707 admissions in south Sudanese hospital for internally displaced 
population/ Alexandra Mamová et al. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=135152&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131975&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=140282&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=129196&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=102260&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://www.ajtmh.org/content/91/5_Suppl_1/149.full.pdf+html
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134700&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10837.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134700&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10836.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134697&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10833.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=136321&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83325&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900702-4/fulltext
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83325&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900727-9/fulltext
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134697&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10832.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134700&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10835.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=102260&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://www.ajtmh.org/content/91/5_Suppl_1/457.full.pdf+html
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In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene : Abstract Book. - ISSN 0002-9637. - Vol. 
91, Issue 5, Supplement 1 (2014), s. 463, abstract 1518.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ajtmh.org/content/91/5_Suppl_1/457.full.pdf+html 

- Trend v etiológii hnačkovitých ochorení u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej klinike FN 
Trnava v rokoch 2008-2012 / Anna Strehárová et al. 
In: XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Plzeň : Euroverlag, 2014. - ISBN 978-80-
7177-971-1. - S. 104. 

- Clostridium difficile infection in University Hospital Trnava : A hospital-based survey / Anna 
Strehárová et al. 
In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious 
Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 140-141.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900776-0/fulltext 

- Prevalence of Anaplasma phagocytophilum in the region Považské Podolie in 2013 / V. Kurťáková, 
J. Špajdelová. 
In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. - 
ISBN 978-80-7464-509-9. - CD-ROM; S. 8. 

- Incidence of Lyme borreliosis in a region Považské Podolie in 2013 / G. Vráblová, J. Špajdelová. 
In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. - 
ISBN 978-80-7464-509-9. - CD-ROM; S. 5. 

- CHOCHP a komorbidity - aktuálny problém / Dušan Salát, I. Salátová Kozlovská. 
In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. - 
ISBN 978-80-7464-509-9. - CD-ROM; S. 13. 

- The impact of nutritional status on first line haart failure in HIV-Infected children in Cambodia / 
Jaroslava Brňová a kol. 
In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene : Abstract Book. - ISSN 0002-9637. - Vol. 
91, Issue 5, Supplement 1 (2014), s. 158, abstract 530.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ajtmh.org/content/91/5_Suppl_1/149.full.pdf+html 

- Impact of carbapenem-resistance on 28-days survival in patients with Gram-negative bacteraemia / 
Naďa Kulková et al. 
In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious 
Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 96.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900686-
9/abstract, http://www.ijidonline.com/issue/S1201-9712%2814%29X0007-X 

- Invasive fungal infections due to unusual species : 7 fatal cases / Lenka Micháliková et al. 
In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious 
Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 285.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2901070-4/fulltext 

- Neuroinfections due to Haemophilus influenzae in Slovakia : from endemic to sporadic disease / 
Vladimír Krčméry et al. 
In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious 
Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 109.. - Spôsob 
prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900713-9/fulltext 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
- Prevencia katétrových infekcií krvného riečiska založená na dôkazoch / Mária Garabášová et al. 

In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. 
- ISBN 978-80-971096-4-6. - S. 9. 

- Pseudomonas aeruginosa - významný nozokomiálny patogén / Lenka Micháliková, Jaroslava Brňová, 
Anna Strehárová, Ľubica Mačeková, Naďa Kulková, Vladimír Krčméry. 
In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. 
- ISBN 978-80-971096-4-6. - CD-ROM; S. 14. 

- Multirezistentné gram-negatívne baktérie (MDR GNB) ako pôvodcovia infekcií krvného prúdu : 
celonárodná prierezová štúdia / Naďa Kulková, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. 
In: Správy klinickej mikrobiológie : program a zborník abstraktov. - ISSN 1338-645X. - Roč. XIV, číslo 
SA 2014, s. 55-56. 

- Pseudomonas aeruginosa v etiológii infekcií vo FN Trnava / Lenka Micháliková, Jaroslava Brňová, 
Anna Strehárová, Ľubica Mačeková. 
In: Správy klinickej mikrobiológie : program a zborník abstrakov. - ISSN 1338-645X. - Roč. XIV, číslo 
SA 2014, s. 57-58. 

- Drogová závislost v mateřství = Drug addiction in motherhood / Jana Novotná, Pavol Beňo. 
In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 9, Supplementum (2014), s. 105-107. 
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http://www.ijidonline.com/issue/S1201-9712%2814%29X0007-X
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83325&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
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- Seniori - zaočkovanosť proti chrípke = Seniors - vaccination rates / Pavol Beňo, Iveta Macíková. 
In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 9, Supplementum (2014), s. 9-11. 

- Radiation burdens and risks associated with non-invasive CT coronary angiography / Zuzana 
Bárdyová, Denisa Nikodemová, Martina Horváthová. 
In: XXXVI. Days of radiation protection. - Bratislava : Faculty of Public Health Slovak Medical 
University in Bratislava, 2014. - ISBN 978-80-89384-08-2. - S. 38. 

- The complex Borrelia burgdorferi sensu lato circulating in natural foci of Ixodes ricinus in Považské 
Podolí / Jana Špajdelová, Gabriela Vráblová. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 52. 

- Die Überwachung der Strahlenexposition bei der koronaren CT-Angiographie / Zuzana Bárdyová, 
Denisa Nikodemová, Martina Horváthová. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 1. 

- Burden of bloodstream infections due to Enterobacteriaceae in Trnava University Hospital / Mária 
Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 13. 

- Implementácia mikrobiologickej surveillance infekcií krvného riečiska vo FN Trnava - prvé 
výsledky / Mária Garabášová et al. 
In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-
3-9. - [S. 29-30]. 

- Infekcia Helicobacter pylori u detí / Jarmila Kabátová, Vladimír Bošák, Stanislava Blažíčková. 
In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Vol. 68, No. 1 (2014), s. 68. 

- Alkaptonuria and ochronosis in the Slovak population history and the present / Vladimír Bošák. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 3-4. 

- Prevalencia MRSA v bakteriálnom spektre kolonizujúcom respiračný trakt HIV pozitívnych detí 
žijúcich v zariadení poskytujúcom dlhodobú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť v Kambodži / 
Brňová J. et al. 
In: Správy klinickej mikrobiológie : program a zborník abstraktov. - ISSN 1338-645X. - Roč. XIV, číslo 
SA 2014, s. 53-54. 

BCI Skriptá a učebné texty 
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii / Pavol Beňo, Stanislava Blažíčková, 

Dušan Salát, Alžbeta Benedikovičová ; [rec. Vladimír Bošák, Štefan Galbavý]. - [1. vyd.]. - Trnava : 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - 206 s. [11 AH]. - ISBN 978-80-8082-785-4. 
Ohlasy: 
2017 [4] ŠPAJDELOVÁ, J. Laboratórna technika. - 1. vyd. - Trnava : Rapos, 2017. - 105 s. - ISBN 978-
80-89658-12-1. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11045.pdf 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
- Dôležitosť očkovania diabetikov proti vírusovej hepatitíde B / Anna Strehárová, Jaroslava Brňová. 

In: Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 10, č. 3 (2014), s. 18 [0,05 AH]. 
- Genetické aspekty gestačných trofoblastových tumorov / Ján Vojtaššák, Branislav Vojtaššák. 

In: Gynekológia pre prax. - ISSN 1336-3425. - Roč. 12, č. 3 (2014), s. 145-149. 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
- Liečba fibrinolytikami pri akútnom infarkte myokardu / Ľudmila Grmanová, Jana Špajdelová, 

Alžbeta Kaiglová. 
In: Sociálne a zdravotnícke problémy hornonitrianského regiónu. - Bratislava : Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, 2013. - ISBN 978-
80-89464-28-9. - CD-ROM; S. 154-163. 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
- One-year prevalence study of Pseudomonas aeruginosa infections in University Hospital Trnava / 

Michalikova L. et al. 
In: 5th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection. - Bled : Slovenian Society for 
Antimicrobial Chemotherapy, 2014. - S. 165. 

- The use of auto grafts based on Mesenchymal stem cells for recidivate cleft palate treatment / Ján 
Vojtaššák, Jozef Mračna, Vanda Ušáková, Štefan Galbavý. 
In: VI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2014. - Brno : Fakulta chemická, Ústav chemie 
materiálů VUT Brno, 2014. - S. 37. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=50181&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138354&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134957&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134957&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134957&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=128239&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134957&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=79303&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/11045.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=92036&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=104056&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=140609&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138597&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=128477&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
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- Bloodstream Infections Due to Colistin-resistant Gram-negative Bacteria / Lenka Micháliková et al. 
In: ICAAC 2014, 2014. - S. 1-2; K-1052. 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 
- Mikrobiologická surveillance Clostridium difficile vo FN Trnava / Anna Strehárová et al. 

In: XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb 
v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 19. 

- Nové metódy v diagnostike karbapenemáz a ich využitie pri rýchlych protiepidemiologických 
opatreniach / Naďa Kulková et al. 
In: XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb 
v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 36-37. 

- Profil antimikrobiálnej rezistencie pôvodcov laboratórne potvrdených infekcií krvného riečiska vo 
Fakultnej nemocnici Trnava v roku 2013 / Mária Garabášová et al. 
In: XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb 
v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 37-38. 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
- Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť = 

Civilisation illness and their influence on quality of life, health and socio-economic area : ošetrovateľstvo, 
zdravotníctvo, dopady ekonomickej krízy = nursing, health, impacts of economic crisis / Emília Pribišová, 
Pavol Beňo, Miron Šramka (eds.) ; [rec. V. Tkáč, P. Dancák et al.]. - 1. vyd. - Prešov : Ústav sociálnych 
vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - 336 s. ; [17 AH]. - ISBN 978-80-89464-27-2.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10841.pdf 

- Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť = 
Civilization ilness and their influence on quality of life, health and socio-economic area : sociálna práca, 
dobrovoľníctvo, marginalizované skupiny, etika, varia = social work, volunteering, marginalized groups, 
ethic, various / editori: Štefan Bugri, Pavol Beňo, Miron Šramka ; [rec. V. Tkáč, P. Dancák et al.]. - 1. 
vyd. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - 320 s., [16 AH]. - ISBN 
978-80-89464-26-5.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10785.pdf 

- Sociálne a zdravotnícke problémy hornonitrianského regiónu [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej 
konferencie venovanej 5. výročiu vzniku Ústavu sv. Cyrila a Metoda, Partizánske / zost. Miroslav Paľun, 
Pavol Beňo, Michal Valach. - 1. vyd. - Bratislava ; Partizánske : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, 2013. - 1 CD-ROM, 174 s. - ISBN 978-80-
89464-28-9. 

GHG Práce zverejnené na internete 
- Systémový lupus erythematosus - patogenéza, klinický obraz, komorbidity a liečba / Jozef Rovenský, 

Stanislava Blažíčková, Ivana Stiborová. 
In: I-med. - ISSN 1338-4392. - online; Roč. 6, č. 4 (2014), s. 2125 [1,15 AH].. - Spôsob 
prístupu: http://www.i-
med.sk/moodle/calendar/view.php?view=day&course=1&cal_d=30&cal_m=6&cal_y=2014 

Členstvo vo významných akademických, vedeckých a iných orgánoch 

1. prof. MUDr. František Mateička, CSc. 

> člen výboru Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLK 

> hlavný odborník MZ SR pre laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

> člen Vedeckej rady FZaSP TU Trnava 

 

2. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

> člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR – od 1.2.2008 

> člen výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti 

> člen disciplinárnej komisie Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov 

> zástupca vedúceho redaktora Rheumatologia, SAP - Slovak Academic Press spol.s.r.o. 

Bratislava 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154021&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134727&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134727&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134727&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134727&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134727&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134727&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://ukftp.truni.sk/epc/10841.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/10785.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=113364&fs=B476E8CDB10B4684B7AE48A84E29FD80
http://www.i-med.sk/moodle/calendar/view.php?view=day&course=1&cal_d=30&cal_m=6&cal_y=2014
http://www.i-med.sk/moodle/calendar/view.php?view=day&course=1&cal_d=30&cal_m=6&cal_y=2014
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> člen Vedeckej rady FZaSP TU Trnava 

> člen etickej komisie FSZP TU Trnava 

 

3. prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

> člen European Federation for Immunogenetics (EFI) - od r. 1993 

> člen výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti - od r. 2003 

> člen Slovenskej lekárskej spoločnosti (od r. 1980) 

- Spoločnosť lekárskej genetiky 

- Reumatologická spoločnosť (čestný člen) 

- Spoločnosť klinickej imunológie a alergológie 

- Spolok lekárov v Piešťanoch 

> člen  – Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov - SKIZP (od. r. 1995) 

> člen Edičnej komisie FZaSP TU v Trnave – od r. 2009 

> člen Vedeckej rady Národnéhu ústavu reumatických chorôb Piešťany (od r. 1993) 

> člen Vedeckej rady FZaSP TU Trnava (od r. 2007) 

> člen redakčnej rady časopisu Rheumatologia – od r.1992 

> člen Akreditačnej komisie MŠ SR 

 

4. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

> člen Komisie Ministra zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii 

> člen Komisie Ministra zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádioterapii 

 

5. doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

> člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 7.4.3. Laboratórne 

vyšetrovacie metódy 

> člen redakčnej rady odborného časopisu Acta medica(Hradec Králové, Česká republika) ISSN 

1211-4286 

> vedúci redaktor časopisu Astma, alergia a my, Bratislava, ISSN 1337-6667 

> člen redakčnej rady časopisu Respiro, Bratislava, ISSN 1335-3985 

> člen etickej komisie FSZP TU Trnava 

 

Projekty - pokračujúce: 

- Rozvoj virtuálnej  univerzity  - Tvorba  a  inovácia  študijných  programov  s Využitím moderných  
foriem vzdelávania,  ITMS  kód  261102300 - Dr. Špajdelová, Doc. Blažíčková 
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- HLA-DP antigény pri oligoartikulárnej forme juvenilnej idiopatickej artritídy - Spoločný 
projekt FZaSP TU, Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany a  Ústavu imunológie LF UK 
Bratislava, prof. Bošák 

- Imunologická a  imunogenetická charakteristika celiakie v slovenskej populácii 
- Spoločný projekt FZaSP TU, Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany, Ústavu 

imunológie LF UK Bratislava, Laboratórií Piešťany s.r.o., Odbornej detskej ambulancie s.r.o. 
Piešťany a firmy JK Trading Praha - prof. Bošák, doc. Blažíčková 

6.1.4 Plán pedagogickej a vedecko - výskumnej činnosti na rok 2015 

- Zvýšiť kvalifikáciu členov katedry po získaní akreditácie – inauguračné a habiltačné konanie, 
nakoľko nie je v SR možnosť zvyšovať kvalifikáciu v danom odbore 

- Začať resp.rozširovať spoluprácu inštitúciami: 
- Research Institute for Virology and Biomedicine, University of Veterinary Medicine Vienna, 

Vienna, A-1210,  Austria  pri štúdiu MMTV u onkologických pacientov - PaedDr. Jana Špajdelová, 
PhD. 

- Katolícka univerzita Jana Paula II, Lublin, Poľsko -  PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. 
- Národný ústav reumatických chorôb Piešťany – prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
- Naďalej modernizovať laboratória v budove Trnavskej univerzity 
- Dobudovať laboratória v priestoroch ad Albertína 
- Spolupracovať na projektoch s FN Trnava 
- Spolupodieľať sa organizovaní  odborných seminárov  so zameraním na Laboratórne a vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve 
- Zúčastňovať sa vedeckých a odborných domácicj a zahraničných podujatí aktívnou účasťou 
- Získať grant MZ SR, MŠ SR 
- Udržať publikačnú činnosť aspoň na dosiahnutej úrovni 

6.2 Výročná správa o činnosti Katedry verejného  zdravotníctva 

Katedra verejného zdravotníctva rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2014 
pokračovala v mnohých úspešných aktivitách. Dosiahla pozoruhodné výsledky na poli vzdelávania, 
vedecko výskumnej práce ako aj v rozvojovej pomoci. Spomedzi najvýznamnejších vyberieme výrazne 
vyšší počet študentov denného štúdia, ktorí nastúpili do prvého ročníka štúdia, neustále rastúci počet 
zahraničných študentov doktorandského štúdia, vysoký počet publikácií v odborných časopisoch, 
domácich ale najmä zahraničných, zvyšujúca sa vedecká aktivita interných doktorandov, ktorá sa 
odráža najmä v publikačnej činnosti a účasti na riešení výskumných projektov a v neposlednom rade 
získanie dvoch projektov EU z programu FP7. V ďalšom uvádzame podrobnosti k jednotlivým 
konštatovaniam. Katedra je personálne tvorená štyrmi profesormi, dvoma docentmi a 10 odbornými 
asistentmi.  

Výročná správa Katedry verejného zdravotníctva (KVZ), Fakulty zdravotníctva sociálnej práce 
Trnavskej univerzity podáva informácie o zamestnancoch, chode a činnosti, ročných udalostiach, 
organizovaných podujatiach, výskumných aktivitách a zahraničných pobytoch členov KVZ, 
konferenciách, súčasne riešených projektoch, ktoré sú každoročným cieľom katedry. Katedru od 
1.7.2013 vedie Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. Personálne zabezpečuje katedru 16 interných 
zamestnancov (z toho 5 na materskej alebo rodičovskej dovolenke) a  externými zamestnanci, ako aj 6 
interných doktorandov (z toho 2 majú štúdium prerušené). Naši zamestnanci zabezpečujú výchovu 



95 
 

absolventov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ale vo vzdelávaní sa 
zúčastňujú aj na výučbe iných odborov ako laboratórne vyšetrovacie metódy a ošetrovateľstvo.  

Vo vedecko – výskumnej činnosti katedry sa nachádzajú početné publikácie týkajúce sa 
zahraničných aj domácich konferencií, početné projekty napr. : 

- TBI - Collaborative European Neurotrauma Effectiveness Research in TBI. Trvanie projektu 
je od Septembra 2013 do Októbra 2020. Projekt je podporený grantovou schémou Európskej komisie 
- Rámcový program 7.  

- GENOVATE - Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and 
Innovation, ktorý je rovnako podporovaný rámcovím programom EU FP7. Trvanie projektu je od 
januára 2013 do januára 2017.  

Realizácia viacerých projektov sa uskutočňuje na domácej aj zahraničnej pôde v spolupráci so 
zahraničnými univerzitami a inštitúciami.  

Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a neustáleho vzdelávania sa členovia katedry aktívne 
zúčastňujú odborných podujatí, najmä konferencií, kongresov a seminárov. Ale aj sami sa podieľajú na 
organizovaní sympózií a kongresov o čom svedčí zorganizovanie už siedmeho interdisciplinárneho 
sympózia verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych vyšetrovacích 
metód s medzinárodnou účasťou s názvom Healthy Aging Program. Podujatie je už tradične 
organizované Trnavskou univerzitou v Trnave, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce za podpory 
VÚC Trnava. Informácie o novinkách a udalostiach majú študenti a pedagógovia možnosť získať na 
našej webovej stránke katedry, ktorá je nepretržite aktualizovaná (http://vz.truni.sk).  

V budúcnosti sa členovia katedry budú naďalej zameriavať na zvyšovanie svojho kariérneho 
rastu, kvalite výučby, intenzívnemu vedeckému bádaniu vlastnými silami a prostriedkami a tiež 
prostredníctvom spolupráce so zahraničnými a domácimi vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami. 
Dňa 26.11.2014 prebehla akreditácia študijných programov v odbore verejného zdravotníctva. 

Predkladaná výročná správa a všetky aktivity v nej uvedené sú dôkazom dlhoročnej a precíznej  
práce všetkých členov katedry VZ, za čo im všetkých zo srdca ďakujem. 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.  
Vedúca Katedry verejného zdravotníctva 

6.2.1 Všeobecné informácie o katedre 
 

Poslanie katedry verejného zdravotníctva 

Katedra verejného zdravotníctva (KVZ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity (FZaSP TU) poskytuje najmä jednoodborové štúdium zamerané na rôzne oblasti verejného 
zdravotníctva. Podieľa sa zároveň aj na výučbe iných odborov na FZaSP TU aj iných výučbových 
zariadeniach v Slovenskej republike i v zahraničí. 

KVZ svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti: 
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- Zdravotnícke systémy 
- Epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení,  
- Environmentálne zdravie 
- Zdravie pri práci 
- Výchova k zdraviu 
- Podpora zdravia, prevencia chorôb a plánovanie projektov 
- Prevencia úrazov, kvalita starostlivosti o pacienta po úraze 
- Bioštatistika a informatika vo verejnom zdravotníctve. 

Výučba pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, účasti na 
výskume a odbornej praxe (3x2 týždne) v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, úradoch verejného 
zdravotníctva, výskumných ústavoch na univerzitných pracoviskách v SR i v zahraničí. Pre podporu 
vyučovacieho procesu sa využívaŠtúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej či 
magisterskej práce a vykonaním štátnych záverečných skúšok. 

Vedecká činnosť sa odohráva najčastejšie v multidisciplinárnych zoskupeniach vedcov doma 
i v zahraničí. Publikačná činnosť je smerovaná na domáce i zahraničné časopisy a konferencie. 

Odborná činnosť sa orientuje najmä na programy Európskej únie a tiež na zlepšenie zdravia 
znevýhodnených, marginalizovaných skupín a etník. 

Členovia katedry verejného zdravotníctva v roku 2014 

A. INTERNÍ ZAMESTNANCI 

Vedúca katedry:   doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
Zástupca vedúcej katedry:  Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
 
Profesori:    Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 
Docenti:    doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH. 
 
Odborní asistenti:   PhDr. Marek Majdan, PhD. 

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD. 
Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 
MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. 
Mgr. Veronika Gonšorová - Bučková, PhD. 
Mgr. Mária Fernezová, PhD. 
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 
Dr. Monica O´Mullane, PhD. 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

 
Odborná inštruktorka KVZ:  Mgr. Marcela Nováková 
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Interní doktorandi:   Mgr. Katarína Maniková 

Mgr. Mária Garabášová 
Mgr. Denisa Jakubcová 
Mgr. Katarína Dudáková 
Mgr. Veronika Rechtoríková 
Mgr. Ľubomír Holkovič 
Mgr. Katarína Nachtmanová 

V roku 2014 ukončili doktorandské štúdium a pôsobenie na KVZ: Mgr. Marek Psota, PhD., 
Mgr. Veronika Rehorčíková, PhD., Mgr. Veronika Šťastná, PhD., Mgr. Miroslav Švaro, PhD. 

B. EXTERNÍ ZAMESTNANCI 

Pracovníci z iných katedier a pracovísk: Emeritný profesor MUDr. Bohumil Chmelík, CSc. 
Bartkovjak Marián, doc. MUDr., PhD. 
Beňo Pavol, doc. PharmDr., CSc. 
Blažičková Stanislava, doc. Ing., PhD. 
Bošák Vladimír, prof. RNDr, CSc. 
Botek Rudolf, MUDr. 
Brňová Jaroslava, PhDr., PhD. 
Danaj Miroslav, prof. MUDr., CSc. 
Grendová Kristína, PhDr., PhD. 
Horváthová Martina, doc. RNDr., PhD. 
Hromec Juraj, prof. MUDr., CSc. 
Chramec Július, doc. MUDr., CSc. 
Jurga Ľudovít, prof. MUDr., DrSc. 
Juríková Erika, Mgr., PhD. 
Kaiglová Alžbeta, MVDr., PhD. 
Kállay Andrej, PhDr., PhD. 
Kasalický Mojmír, prof. MUDr., CSc. 
Keketiová Jana, doc. PhDr., PhD. 
Kopecký Štefan, prof. MUDr., CSc. 
Kršáková Adriana, doc. MUDr., PhD. 
Naďová Katarína, MUDr., MPH 
Ondrušová Adriana, prof. MUDr., PhD. 
Salát Dušan, doc. MUDr., CSc. 
Szalay Tomáš, MUDr. 

 
Hosťujúci profesori: prof. Walter Mauritz, MD. PhD., Lorenz Bohler Unfall Krankenhaus, Wien 

prof. James C. Torner, PhD. MSc., College of Public Health, Iowa University 
prof. Daniel West, Jr. PhD., FACHE, University of Scranton, Scranton 
MUDr. Jaap Koot, MBA., NIGZ, Netherland 
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6.2.2 Profesijné zameranie členov Katedry verejného zdravotníctva 

Činnosť KVZ zabezpečoval v roku 2014 kolektív interných zamestnancov a doktorandov. 
Aktuálne informácie o členoch KVZ sú popísané nižšie. 

A. INTERNÍ ZAMESTNANCI 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
Poverená vedením katedry verejného zdravotníctva od 1.júla 2013.  Koordinuje všetky aktivity 

týkajúce sa organizačného a pedagogického procesu na katedre. Zameriava sa najmä na problematiku 
výživy, zdravého spôsobu života, celej škály podpory zdravia, na oblasť hygieny detí a mládeže. Je 
členkou Odbornej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, 
Vedeckej rady FZaSP TU a skúšobnej komisie pre štátne záverečné bakalárske skúšky v odbore Verejné 
zdravotníctvo. Je riešiteľkou projektu e - RomaResources. Projekt e - RR je spolufinancovaný z 
Programu celoživotného vzdelávania (LifelongLearningProgramme) Európskej Únie. Je 
posudzovateľkou v Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pri vypracovávaní odborných posudkov k žiadostiam o dotácie projektov 

 
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

Lekár s profesionálnym zameraním na verejné zdravotníctvo, kvalitu zdravotnej a 
zdravotníckej starostlivosti, výskum zdravotníckych systémov, zdravotnícku a medicínsku informatiku 
a štatistiku, modelovanie, manažment projektov, zdravotnícke a nemocničné informačné systémy. 
Zároveň je členom správnej rady International Neurotrauma Research Organization, ktorá skúma 
možnosti zvyšovania úspechu záchrany života pacienta v kóme po ťažkom úraze mozgu používajúc 
metódy EBM. Zúčastňuje sa humanitárnych a rozvojových projektov podpory zdravia a zvyšovania 
kvality starostlivosti o zdravie členov znevýhodnených komunít v Európe i v Afrike. Prednáša ako 
externý profesor na Univerzite Scranton, USA a na Lekárskej fakulte Univerzity v Novom Sade. V 
rokoch 2011 až 2013 pôsobil tiež v pozícii vedúceho projektu Európskej Únie v Bosne a Hercegovine 
na roky 2012 a 13, ktorý bol zameraný na vytvorenie systému rýchleho varovania pred epidémiou na 
báze povinne hlásených infekčných ochorení, ďalej na zavedenie systému Medzinárodných regulácií 
zdravia (International Health Regulations) do praxe a tiež na problematike Národných účtov zdravia 
(National Health Accounts). Taktiež je zodpovedným riešiteľom projektu KEGA a riešiteľom projektu 
FP7 a projektu FINALLY. Je členom redakčných rád viacerých odborných časopisov, autorom viac 
ako 100 domácich a zahraničných vedeckých publikácií a niekoľkých domácich monografií.  

 
prof. MUDr. VieraRusnáková, CSc., MBA 

Po absolvovaní špecializácie v medicínskej informatike a v klinickom odbore neurológia  
ukončila doktorandské štúdium na SAV. Venovala sa problematike zdravotníckej informatiky a 
uplatneniu expertných systémov v neurológii. Neskôr sa okrem výučby študentov a zdravotníckych 
pracovníkov v oblasti informatiky, bioštatistiky, verejného zdravotníctva orientovala na zdravotnícky 
manažment a manažment kvality. V roku 2000 absolvovala MBA štúdium na Univerzite v Leeds UK. 
Koordinovala viaceré medzinárodné projekty rozvoja zdravotníckeho manažmentu  na Slovensku s 
partnermi z USA a tiež v rámci EU. Pôsobila ako expert v Srbsku, Albánsku, Gruzínsku. Je Affiliated 
Faculty na Katedre zdravotníckeho manažmentu na Univerzite Scranton, PA, USA. Ťažisko jej 
súčasných výskumných a pedagogických aktivít je v oblasti bezpečnosti a kvality zdravotníckej 
starostlivosti.  Je koordinátorom projektu indikátorov výkonnosti a kvality  v nemocniciach PATH na 
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Slovensku. Na FzaSP učí predmety ako: manažment, strategický manažment, manažment kvality a 
manažment ľudských zdrojov, EBPH a podpora kritických analytických zručností, zdravotnícke 
informačné systémy.  

 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. profesor.  

Prednostka infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava od roku 1999.  Je predsedkyňou 
komisie pre Racionálnu antibiotickú liečbu a antibiotickú politiku a členkou viacerých vedeckých a 
odborných spoločností ako napríklad International Society for Infectious Diseases, European Society 
of Clinical Mircobiology and Infectious Diseases,  European Society of  Chemoterapy Infectious 
Diseases.  V roku 2011 jej bolo udelené ocenenie  Cena Martina Palkoviča  za vynikajúce výsledky v  
pedagogickej činnosti pri príležitosti dňa učiteľov. Podieľa sa na výučbe predmetov infektológia, 
nozokomiálne nákazy a rezistencia na antibiotiká.  

 
doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH  

Špecializuje na oblasť epidemiológie, podpory zdravia, nerovností v zdraví a hodnotenie 
dopadov na zdravie. Multikulturálne prístupy riešenia otázok zdravia v marginalizovaných skupinách a 
znižovanie nerovností v zdraví je oblasť, ktorú zastrešuje v rámci projektov financovaných Európskou 
komisiou, či Ministerstvom školstva SR. Po absolvovaní polročnej stáže na Iowskej univerzite v štáte 
Iowa, USA, v druhom polroku roku 2007, koordinuje a odborne garantuje pobyty študentov z USA, 
ktorí prídu v rámci výmenného programu MHIRT na odbornú letnú vedeckú prax na Katedru verejného 
zdravotníctva. Program je určený pre študentov rôznych etník a minorít, ktorí sú študentmi Fakulty 
verejného zdravotníctva, Iowskej univerzity a snažia sa získať nové praktické skúsenosti v oblasti 
multikultúrneho zdravia. V roku 2010 bola koordinátorkou medzinárodného projektu Healthy Inclusion 
a RAPID projektu, ktoré sú financované Európskou komisiou. Zároveň je členkou medzinárodnej 
komisie projektu COST (Action IS0603 Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in 
Europe (HOME)), ktorého cieľom je vytváranie odborných partnerstiev v rámci Európy s cieľom zvýšiť 
transfer vedomostnej bázy. 

 
MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 

Je absolventkou lekárskej fakulty s ďalším vzdelaním v sociálnom lekárstve a vo verejnom 
zdravotníctve. Vo svojej výskumnej a výučbovej činnosti sa venuje epidemiológii úrazov mozgu a 
duševných porúch, manažmentu v zdravotníctve, využívaniu služieb zdravotnej starostlivosti a 
hodnoteniu ich kvality, zdravotnej politike, podpore a ochrane duševného zdravia. V rokoch 2004 -
2006 absolvovala výskumnú stáž na School of Public Health, University of California vBerkeley, USA, 
v problematike epidemiológie duševných porúch (National Institutes of Health – Fogarty fellowship). 
Dr.Bražinová je za Trnavskú univerzitu koordinátorkou dvoch medzinárodných projektov v rámci 
7.rámcového programu Európskej komisie: CENTER-TBI (európsky projekt, ktorého hlavným cieľom 
je zlepšiť starostlivosť o pacientov po úraze mozgu, trvanie: 2013 - 2020) a GENOVATE (európsky 
projekt, ktorého hlavným cieľom je transformácia organizačnej kultúry pre rovnosť príležitostí žien a 
mužov v akademickom prostredí, trvanie: 2013 - 2016). Dr.Bražinová je prezidentka International 
Neurotrauma Research Organization, ktorá realizuje medzinárodný výskum pomernej účinnosti 
(comparative effectiveness) úrazov mozgu. Taktiež spolupracuje s Ligou za duševné zdravie (LDZ), 
organizáciou, ktorá sa venuje zvyšovaniu informovanosti verejnosti o duševnom zdraví (DZ) a 
realizácii programov ochrany a podpory DZ. Dr.Bražinová koordinuje medzinárodný projekt Zippy’s 
Friends (hlavným cieľom projektu je zlepšenie sociálnych zručnosti a duševného zdravia detí), 
realizovaný LDZ a Trnavskou univerzitou v období 2013 - 2014. 
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PhDr. Marek Majdan, PhD. 

Zaoberá sa oblasťou environmentálneho zdravia, štatistickou analýzou epidemiologických dát 
a priestorovou analýzou údajov. Venuje sa výskumu ťažkých úrazov mozgu, je zapojený do projektov 
týkajúcich sa nádorovej epidemiológie, odhadu dopadu politík na zdravie či rómskej menšiny. Je 
hlavným koordinátorom projektu monitorovania kvality vnútorného ovzdušia na vidieku a v mestách 
na Slovensku a v Rumunsku a koordinátorom projektu RAPID financovaného Európskou Komisiou. 

 
RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD. 

Na katedre verejného zdravotníctva FZaSP TU pôsobí ako odborná asistentka od roku 2012. 
Profesionálne sa venuje medicínskemu právu, právam pacientov, medicínskej etike, biomedicínskemu 
výskumu, klinickému skúšaniu liečiv, klinickej epidemiológii (so zameraním najmä na zhubné nádory) 
a podpore zdravia. Vyučuje predmety, ktoré súvisia s jej profesionálnym zameraním, a to najmä 
predmety Právne aspekty v zdravotníctve, Zdravotnícke právo, Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 
Práva pacientov, Etika vo výskume, EBM I., Onkológia I., Epidemiológia III., Kritické čítanie a 
vedecká komunikácia, Medzinárodné verejné zdravotníctvo, Štatistika I., Úvod do VZ a PZ II. a Úvod 
do VZ a PZ III. V rokoch 2006 – 2008 pôsobila ako kontaktná osoba za Slovenskú republiku pre 
prevenciu úrazov a násilia vo WHO. V rokoch 2005 – 2008 bola hlavným riešiteľom a koordinátorom 
viacerých národných a medzinárodných projektov podpory zdravia a prevencie chorôb, na ktorých 
participoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako členka pracovnej skupiny pre 
implementáciu NEHAP III na obdobie rokov 2006 – 2010 napĺňala regionálny cieľ II (prevencia 
úrazov). V roku 2006 bola členkou tímu spracovateľov Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za 
roky 2003 – 2005. V rokoch 2009 – 2012 pôsobila ako členka Etickej komisie vo Fakultnej nemocnici 
Trnava; v pôsobnosti ktorej bolo posudzovať etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu. V roku 2013 bola 
posudzovateľom grantu KEGA MŠ SR pre oblasť verejného zdravotníctva. V roku 2014 Dr. 
Benedikovičová spolu s prof. MUDr. Martinom Rusnákom, CSc. zostavili dielo Aktuálny prehľad 
záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve, ktoré vydalo 
vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS a VEDA ako 152. publikáciu. Dr. 
Benedikovičová sa aktívne zúčastňuje vedeckých a odborných konferencií. Pôsobí ako člen vo 
viacerých akademických a poradných orgánoch fakulty a univerzity (člen Akademického senátu TU 
FZaSP; člen Akademického senátu Trnavskej univerzity; člen Rady pre kvalitu vysokoškolského 
vzdelávania FZaSP TU). Na katedre verejného zdravotníctva do septembra 2014 pôsobila aj ako 
správca Modulárneho akademického informačného systému (MAIS) a ako správca Evidencie 
záverečných prác (EZP). 
 
Mgr. Michaela Machajová, PhD. 

Pracuje ako zástupkyňa vedúcej katedry verejného zdravotníctva a spolupodieľa sa na riadení 
a organizácii štúdia. Zároveň pôsobí aj ako odborný asistent, svoje profesionálne zameranie sústreďuje 
na oblasť hodnotenia rizík, preventívneho pracovného lekárstva, ochrany a bezpečnosti zdravia pri 
práci, determinantov zdravia a pracovnej zdravotnej služby. Zároveň sa aktívne zúčastňuje výučby 
predmetov, ktoré s touto oblasťou súvisia. Taktiež má praktické skúsenosti z oblasti objektivizácie 
rizikových faktorov životného a pracovného prostredia. Každoročne sa zúčastňuje viacerých domácich 
alebo medzinárodných konferencií s aktívnou účasťou, tohto roku bola najzaujímavejšou účasť na 
konferencii „3rd International Conference and Exhibition on Occupational Health and Safety“ vo 
Valencii, kde aktívne vystúpila s 3 príspevkami a bola členkou organizačného výboru konferencie. V 
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tomto roku úspešne ukončila 2 - ročný medzinárodný projekt „Action for Health“ a stala sa 
koordinátorkou riešiteľského tímu slovenskej časti v medzinárodnom projekte „e-Roma Resources“, 
kde je zodpovedná za pracovný balík zameraný na situačnú analýzu a hodnotenie potrieb vo všetkých 
partnerských krajinách.  

 
Mgr. Veronika Gonšorová, PhD. 

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce Hodnotenie kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti s využitím skórovacích systémov závažnosti zdravotného stavu 
kriticky chorých pacientov pod vedením PhDr. Daniely Kállayovej, PhD., MPH a MUDr. Alexandry 
Šimkovej, PhD, rozšírila rady odborných asistentov KVZ v októbri 2013. Je členkou riešiteľského tímu 
projektu CENTER - TBI. V uvedenom roku sa zapojila do projektu Rozvoj virtuálnej univerzity – 
Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania vo funkcii autora 
obsahu predmetu ANALÝZA EPIDEMIOLOGICKÝCH DÁT. Spolupodieľa sa na vyučovaní 
predmetov analýza dát I., štatistika, štatistika II., štatistika III., zdravotnícka štatistika a úrazy, násilie a 
ich riešenie. 
 
Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 

Odborný asistent zaoberajúci sa najmä problematikou výživy, športovej výživy, pohybovej 
aktivity a celej škály podpory zdravia. Vyučuje predmety ako prostredie a zdravie, výživa a zdravie, 
informatika, zdravotnícke informačné systémy. Odborne a technicky spolupracuje na viacerých 
projektoch zameraných na elektronické vzdelávanie a je gestorom projektu Vitafit za FZaSP. Zároveň 
je aj hlavným administrátorom akademického modulárneho systému FZaSP a správcom evidencie 
záverečných prác.  

 
Monica O`Mullane, PhD. 

Po absolvovaní doktorandského štúdia v roku 2008 na University College Cork (Írsko), 
pracovala ako postgraduálny výskumník na projekte o výskume zdravotníckych služieb (Health 
Services Research). Ťažisko projektu spočívalo na práci s registračnými systémami pre pacientov s 
diabetom v Írsku. Po tejto pozícii sa v marci 2010 dostala v rámci priateľstva s Ústavom politických 
vied Slovenskej akadémie vied na Slovensko, kde skúma proces Hodnotenia dopadov na zdravie (HIA) 
na Slovensku. Tento výskum nadväzuje na jej dizertačnú prácu, ktorú obhájila v Írsku. Od septembra 
2010 učí na katedre vereného zdravotníctva predmety ako: podpora zdravia, dizajn a implementácia 
programov, nerovnosti v zdraví u doktorandov a výskumné práce, posúdenie potrieb zdravotnej 
starostlivosti, sociálno - ekonomické determinanty zdravia u študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia. Príležitostne sa podieľa aj na výučbe anglického jazyka. Jej hlavnou oblasťou záujmu je výskum 
a prax HIA, surveillance prenosných ochorení, registračné systémy pre pacientov s diabetom, integrácia 
výskumu, výučby a vzdelávania, podpora mentálneho zdravia a intervencie u detí. Monica O`Mullane 
ukončila editovanie knihy s názvom:  Integrácia HIA do politického procesu: Poučenie a skúsenosti z 
celého sveta: vydaná v roku 2013 nakladateľstvom Oxford University Press. V roku 2012 sa tiež stala 
úspešným partnerom projektu 7 RP, GENOVATE (Transforming organisational culture for gender 
equality in research and innovation). Zároveň je koordinátorom slovenskej časti projektu, ktorý začal v 
roku 2013 a bude trvať do roku 2017. Od roku 2014 je na materskej dovolenke. 
 
Mgr. Mária Fernezová, PhD. 

Venuje sa problematike vnútorného ovzdušia a hodnoteniu dopadov na zdravie (HIA). V roku 
2009 sa v procese výučby zapojila do oblasti zdravotníckej štatistiky, hodnotenia dopadov na zdravie a 
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zdravia znevýhodnených skupín. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií, 
absolvovala viacero seminárov a svoje získané poznatky využíva vo výučbovom procese. Dr. Kvaková 
ukončila doktorandské štúdium v akademickom roku 2011/2012 a doplnila rady odborných asistentov 
KVZ. V roku 2011 absolvovala niekoľko ciest v rámci fakultných projektov v Afrike. V roku 2014 na 
materskej dovolenke. 
 
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 

Na Katedre verejného zdravotníctva pôsobí ako odborný asistent od roku 2010 a orientuje sa 
hlavne na oblasť bioštatistiky, klinickej epidemiológie, a evidence based medicíny. V roku 2011 aktívne 
participovala v medzinárodnom projekte o kvalite života opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou 
chorobou a demenciou, ktorý bol realizovaný pod záštitou University of California, Berkeley USA v 
štyroch európskych krajinách. Od marca 2013 je na materskej, resp.rodičovskej dovolenke. 

 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

Profesijne sa venuje epidemiológii chronických ochorení, predovšetkým nádorových ochorení, 
environmentálnej a klinickej epidemiológii. Je aktívna vo sfére vzdelávania vo verejnom zdravotníctve, 
manažmente projektov, metodike hodnotenia dopadov na zdravie a tvorbe a hodnotenia guidelines. 
Odborne koordinovala viaceré významné medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na 
hodnotenie dopadov na zdravie. Je výkonnou riaditeľkou združenia Albert na podporu aktivít FZaSP 
orientovaných najmä na rozvojovú pomoc. V roku 2014 na materskej dovolenke.  

 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

Vedúca Katedry verejného zdravotníctva do 30. júna 2013. Zúčastňuje sa výučby predmetov v 
oblasti zdravia pri práci, epidemiológie a aplikovanej epidemiológie, kritického čítania a vedeckej 
komunikácie. Má skúsenosti a zručnosti v oblasti organizovania odborných podujatí v oblasti 
epidemiológie, zdravia pri práci, analýzy dát, objektivizácii faktorov životného a pracovného prostredia 
a skúseností v rámci študijno - vedeckého pobytu na Iowskej univerzite v USA. Na katedre je správcom 
systémov MAIS a MOODLE. V roku 2012 sa zúčastňovala medzinárodného projektu s názvom SRAP, 
ktorý je orientovaný na problematiku užívania drog v minoritných skupinách. V roku 2014 na materskej 
dovolenke. 

B. Doktorandi 

Mgr. Mária Garabášová  
V školskom roku 2012/2013 doplnila rady interných doktorandov na KVZ. Vo svojej 

diplomovej práci sa venovala epidemiológii infekčnej endokarditídy na Slovensku. V súčasnosti 
pokračuje vo svojom zameraní v oblasti infekčných ochorení v spolupráci s Infekčnou klinikou v 
Trnave. V rámci svojej dizertačnej práce sa zaoberá zaoberá laboratórne potvrdenými infekciami 
krvného riečiska.Jej školiteľom je doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. m. prof., a školiteľ špecialista 
RNDr. Jaroslava  Sokolová, PhD. Participovala na výučbe predmetov štatistika II., štatistika prežívania, 
epidemiológia I., kvantitatívne metódy  v epidemiológii a etika vo výskume. 

 
Mgr. Katarína Maniková  

Magisterské štúdium ukončila v roku 2012. V súčasnosti je internou doktorandkou na KVZ. V 
rámci štúdia sa zaoberá nozokomiálnymi nákazami. Pod vedením doc. MUDr. Adriany Kršákovej PhD. 
pracuje na dizertačnej práci s názvom  Epidemiologická analýza nozokomiálnych infekcií na vybraných 
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oddeleniach Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica a.s. V roku 2014 sa podieľala na výuke 
predmetov  organizácia zdravotníctva, úvod do verejného zdravotníctva a podpory zdravia I., nelineárne 
odhady rizika, logistická regresia a epidemiológia I. 

 
Mgr. Denisa Jakubcová 

Ukončila magisterské štúdium prácou Kvalita života a depresia u pacientov s ochorením 
diabetes mellitus pod vedením PhDr. Lenky Krajčovičovej, PhD. V rámci dizertačnej práce s názvom 
Štandardy kvality surveillance prenosných ochorení pracuje pod vedením prof. MUDr. Viery 
Rusnákovej, CSc., MBA. V roku 2013 sa zapojila do riešenia projektov ACTION FOR HEALTH a 
GENOVATE. V súčasnosti je členom riešiteľského tímu e-Roma Resources. Podieľa sa na výučbe 
predmetov prostredie a zdravie I., prostredie a zdravie IV., EBM II. 

 
Mgr. Katarína Dudáková 

V akademickom roku 2013/2014 ukončila magisterské štúdium na KVZ. Jej diplomová práca 
bola zameraná na Vývoj antropometrických údajov u HIV pozitívnych detí v ére HAART a to pod 
vedením RNDr. Jaroslavy Sokolovej, PhD. V súčasnosti v problematike HIV pokračuje, a to pod 
vedením PhDr. Kristíny Grendovej, PhD. Participovala na výučbe predmetov  Prostredie a zdravie I. a 
Zdravotnícka štatistika.  

 
Mgr. Veronika Rechtoríková 

V akademickom roku 2013/2014 ukončila magisterské štúdium na KVZ. Jej diplomová práca 
bola zameraná na Informovanoť o chlamýdiových infekciách u študentov Strednej zdravotníckej školy 
a študentov FZaSP TU v Trnave, a to pod vedením PhDr. Alexandry Žampachovej, PhD. V súčasnosti 
sa venuje Behaviorálnym rizikovým faktorom u žiakov ZŠ v Žilinskom kraji pod vedením doc. Ing. 
Margaréty Kačmarikovej, PhD. Participovala na výučbe predmetov Prostredie a zdravie III., Nerovnosti 
v zdraví a Úvod do VZ a PZ III.  Je členom riešiteľského tímu v projekte e-Roma Resources. 

 
Mgr. Ľubomír Holkovič 

Ako interný doktorand sa vo svojej dizertačnej práci venuje téme „Prednemocničná úmrtnosť 
na úrazy mozgu vo vybraných európskych regiónoch“ pod vedením MUDr. Alexandry Bražinovej, 
PhD., MPH. V roku 2013 sa zapojil do riešenia projektov CENTER-TBI a GENOVATE. Do 
vyučovacieho procesu sa zapojil prostredníctvom vyučovania predmetov vedecko-výskumná práca II., 
socio-ekonomické determinanty zdravia I., prostredie a zdravie I. Magisterské štúdium ukončil prácou 
zameranou na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a spirometriu, pod vedením PhDr. Evy Nemčovskej, 
PhD. V roku 2014 štúdium prerušil. 

 
Mgr. Katarína Nachtmanová 

Pod vedením doc. RNDr. Vladimíra Bošáka, CSc., pracuje na dizertačnej práci: 
Imunogenetická epidemiológia celiakie v slovenskej populácii. V tejto práci sa venuje výskytu 
antigénov HLA-DR, HLA-DQ u chorých s celiakiou v slovenskej populácii so zameraním na 
asociované antigény HLA-DQ2, HLA-DQ8. Tieto údaje budú slúžiť ako referenčné hodnoty genetickej 
epidemiológie celiakie v slovenskej populácii. V auguste 2011 sa zúčastnila na 9-dňovom školení 
rozvoja pedagogických kompetencií, ktoré organizovalo Centrum rozvoja doktorandov pri Fyzikálnom 
ústave SAV.  Štúdium prerušené. 
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6.2.3 Vzdelávací proces 

Návrh študijného programu verejného zdravotníctva vychádza z vízie rozvoja verejného 
zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EÚ, Svetová zdravotnícka organizácia, 
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER) a aby bolo v súlade s Lisabonským 
procesom a s duchom nového vysokoškolského zákona. Preto sa v tomto inovovanom programe kladie 
zvýšený dôraz na: 

- samostatnú prácu študenta a podporu jeho myslenia a rozvoja tvorivých kapacít 
- využitie prostriedkov internetu a multimediálnych techník k podpore výučby 
- zdôraznenie postavenia pedagóga ako tútora 
- výber predmetov s praktickým zameraním využiteľných pre širokú oblasť budúcich 

zamestnávateľov 
- prácu so zdrojmi domácimi a zahraničnými 
- podporu tvorivosti a schopnosti komunikovať výsledky tvorivej práce 
- podpora študijných pobytov v zahraničí a medzinárodnej spolupráce. 

Obsah študijného odboru je založený na výskume, teórii a praxi vo verejnom zdravotníctve, 
epidemiológii a faktoroch ohrozujúcich zdravie. Študijný odbor verejné zdravotníctvo explicitne zahŕňa 
nasledovné skupiny predmetov: 

- biomedicínske (najmä tie, ktoré sú nevyhnutné pre poznávanie zdravia populačných skupín) 
- podporu a rozvoj zdravia (najmä v zmysle rozvoja programového a projektového prístupu) 
- humanitné a behaviorálne (v zmysle riešenia zásadných etických a morálnych paradigiem pre 

potreby návrhov a realizácie zdravotných a zdravotníckych politík) 
- technológie (najmä internetové, kvantitatívny a kvalitatívny výskum, manažérske) 
- jazykové (najmä latinský jazyk a cudzí jazyk). 

Okrem teoretických vedomostí je potrebné získavať praktické zručnosti, čo je zabezpečované 
v Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, na klinikách Fakultnej NsP v Trnave, Klinike 
pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave. V súčasnom období sú zabezpečené predpoklady na 
teoretickú a praktickú výučbu programu v navrhovanom rozsahu. Fakulta v súlade s Bolonskou 
deklaráciou podporuje študentov tiež pri ich študijných pobytoch v zahraničí. Ak študent absolvuje časť 
štúdia v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú. 

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so 
širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a 
ochrany zdravia a primárnej prevencie.  

Absolvent je pripravený: 
- vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia 

pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na 
pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

- vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti, vykonávať aktivity v 
súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov 
programov podpory zdravia a zdravotne- výchovných projektov. 
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Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti 
svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent verejného 
zdravotníctva po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v magisterskom 
a doktorandskom štúdiu. Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom 
odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. 

Charakter študijného programu bakalárskeho studia 

Tento študijný program je bakalárskym študijným programom, t. j. študijným programom 
prvého stupňa. Garantom študijného programu VZ prvého stupňa je prof. Rusnák a spolugarantmi doc. 
Kačmariková a doc. Beňo. Forma štúdia je interná a externá.  

Uplatnenie absolventa: 
- regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
- nemocnice: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik),  
- výskumné ústavy so zameraním na: neprenosné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné 

prostredie a zdravie, prenosné choroby, pracovné prostredie a zdravie 
- poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu 
- inšpektoráty práce 
- štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia) 
- samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, 

preventívne programy 
- zdravotné poisťovne 
- farma firmy. 

Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto výstupné 
štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania: 

- vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, 
- aplikáciu epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z 

práva a legislatívy v terénnej praxi, 
- zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií, 
- aplikáciu zdravotno-výchovných, psychologických a sociologických metód, foriem, prostriedkov 

a techník v profesionálnej činnosti, 
- komunikáciu na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, 
- cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, 
- schopnosť permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať 

získané poznatky do praxe. 

Štúdium v bakalárskom študijnom programe je založené na kreditovom systéme. Jednotky 
učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na: 

a) povinné predmety 
b) povinne voliteľné predmety 
c) voliteľné predmety. 
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Charakter študijného programu magisterského štúdia 

Tento študijný program je magisterským študijným programom, t. j. študijným programom 
druhého stupňa. Garantom študijného programu VZ druhého stupňa je prof. Rusnák a spolugarantmi 
doc. Kačmariková a doc. Beňo. Forma štúdia je interná a externá. Absolvent študijného odboru verejné 
zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený 
samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v 
oblasti klinickej epidemiológie a výskumu. 

Uplatnenie absolventa: 
- štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady verejného 

zdravotníctva, 
- samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, 

preventívne programy, 
- služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná služba, 
- nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj programov a 

hodnotenie kvality poskytovaných služieb, 
- výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin, a následkov prenosných a 

neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného prostredia a pracovného 
prostredia na zdravie, a iné, 

- konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve; 
farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov, poskytovanie konzultácii pri úprave životného 
štýlu jednotlivcom, 

- inšpektoráty práce, 
- vzdelávacie inštitúcie.  

Program štúdia je zameraný na získanie vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pri práci vo 
verejnom i súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s 
dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve, výkone štátneho zdravotného dozoru, expertíznej 
činnosti, analýzach zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstve, vzdelávaní a 
výskume. Štúdium je založené na predpoklade úspešného ukončenia bakalárskeho vzdelania a smeruje 
k rozšíreniu a prehĺbeniu znalostí a zručností, získaných počas predchádzajúcich 6 semestrov štúdia. 

Počas štúdia sa kladie mimoriadny dôraz na samostatnú prácu študenta. Pedagóg plní viac úlohu 
tútora ako prednášateľa. Preto je snaha, aby každý predmet počas semestra bol rozdelený na úvodnú 
časť, kde prednášateľ zorientuje študenta v problematike a ukončí ju zrozumiteľným zadaním témy. 
Túto študent v danom čase rozpracuje a priebežne konzultuje s pedagógom (predovšetkým za využitia 
dištančných metód komunikácie s tútorom). V závere semestra študent prednesie dosiahnuté výsledky 
a obháji ich pred celým ročníkom. Kredity ECTS sú prideľované podľa času potrebného na 
vypracovanie zadania. Ukončenie je formou klasifikovaného zápočtu alebo skúšky, kde skúšajúci berie 
do úvahy výsledky zadania a overí si hĺbku naštudovanej problematiky. 

Cieľom vzdelávania v magisterskom programe je poskytnúť študentom prístup k informáciám 
o teórii, metódach a ich využití v oblasti verejného zdravotníctva. Tento cieľ sa realizuje v zmysle 
rozvoja európskeho rozmeru prostredníctvom vývoja študijných plánov, spolupráce medzi inštitúciami, 
mobilitami a integrovaným programom štúdia, výučby a výskumu. Tento prístup rozvíja schopnosti, 
ktoré absolventom umožnia pracovať v oblasti identifikácie, hodnotenia a intervencie v oblasti riešenia 
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zdravotných problémov populácie s využitím exaktných postupov vedeckého skúmania. Zároveň sa 
študent bude orientovať na získavanie vedomosti a zručností z oblasti morálky, etiky, sociálnych a 
behaviorálnych vied, informatiky a bioštatistiky, jazykové znalosti, ktoré mu umožnia pracovať pri 
praktickej aplikácii verejného zdravotníctva. Magisterský program dáva študentovi aj kvalifikáciu, 
ktorá je potrebná na participáciu vo výskume. Štúdium v magisterskom študijnom programe je založené 
na kreditovom systéme. Jednotky učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na: 

a) povinné predmety 
b) povinne voliteľné predmety 
c) voliteľné predmety.  

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia katedra ponúka možnosť ďalšieho vedeckého 
rastu a vzdelávania sa vo forme doktorandského štúdia (PhD.) formou internou alebo externou. 

6.2.4 Vedecko – výskumná činnosť 

1. Publikačná a prednášková činnosť 

V roku 2014 publikovali členovia KVZ publikácie v nasledovnom počte: 107 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
(AAA, AAB, ABA, ABB) 

AAA Vedecké monografie vydané v zahr. vydavateľstvách 1 
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 
(ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácom vydavateľstve 1 
BCI Skriptá a učebné texty  1 
EAI Prehľadové práce - knižné 1 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 4  

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia,  
patenty a objavy 
(ADC, ADD, AEG, AEH, AGJ, BDC, BDD, CDC, CDD) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 13 
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 3 

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 
(ABC, BD, ACC, ACD, ADE, ADF, ADM,AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AGI 
BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 17 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  1 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 6 
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 2 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 14 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 30 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 1 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 4 

Iné 
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SKUPINA A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
AAA Vedecké monografie vydané v zahr. vydavateľstvách (1) 

-  Top-Down Policy Risk Assessment/Ádám, Balázs, Molnár, Ágnes, Gulis, Gabriel, Otorepec, Peter, 
Chereches, Razvan, Kobza, Joanna, Kollárová, Jana, Majdan, Marek, Sierig, Sarah, Mekel, Odile, 
Mochungong, Peter, Pastuszka, Jozef, Zurlyte, Ingrida, Fehr, Rainer:. In: Gulis, Gabriel, Mekel, Ádám, 
Balázs, and Cori, Liliana (Eds.). Assessment of Health Risks of Policies. New York: Springer, 2014, s. 
37-130, ISBN: 978-1-4614-8596-4 (Print), 978-1-4614-8597-1 (online). 

 SKUPINA A2- Ostatné knižné publikácie  
 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavateľstvách (1) 

-   Informatika - MS Excel 2010 [elektronický zdroj] 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 

-  Laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii / Pavol Beňo, Stanislava Blažíčková, 
Dušan Salát, Alžbeta Benedikovičová ; [rec. Vladimír Bošák, Štefan Galbavý]. - [1. vyd.]. - Trnava : 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - 206 s. [11 AH]. - ISBN 978-80-8082-785-4.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11045.pdf 

EAI Prehľadové práce - knižné (1) 
-  Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve / 

Alžbeta Benedikovičová, Martin Rusnák ; [rec. Bohumil Chmelík, Andrea Olšovská]. - 1. vyd. - Trnava 
: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - 77 s. [3,85 AH]. - ISBN 978-80-8082-793-9.. - 
Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10877.pdf 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (4) 
-  Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác / 

editori: Miloš Lichner, Kristína Grendová ; [recenzenti: Ladislav Csontos, Jozef Kyselica Miloš 
Lichner SJ]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - CD ROM, 144 s., [10,00 AH]. - ISBN 978-80-
8082-802-8.. - Spôsob prístupu:  http://ukftp.truni.sk/epc/11256.pdf 

-  Healthy aging./Rusnák, M., Grendová, K., Rusnáková, V., Trnava : Faculty of Health Sciences and 
Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. 

-  Klinická medicína v praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických 
chorôb : zborník vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.] ; [rec. E. Bakoš, 
J. Chramec, T. Skřička]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce, 2014. - 1 CD-ROM; 255 s. - ISBN 978-80-8082-800-4. 

-  Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Language Competence in the Science [elektronický zdroj] : 
zborník vedeckých prác = Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten = Book of scientific articles / Jana 
Keketiová, Alžbeta Benedikovičová ; [rec. Th. Eidenmüller, V. Lagerová, M. Mačkinová, L. Pavelek]. 
- 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - 1 
CD-ROM, 293 s. - ISBN 978-80-8082-799- 

SKUPINA B- Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (13) 

-  Assessment of health risks of policies / Balázs Ádám et al. 
In: Environmental Impact Assessment Review. - ISSN 0195-9255. - Vol. 48 (2014), s. 47-52..Spôsob 
prístupu: 

-  Deaths due to traumatic brain injury in Austria between 1980 and 2012 / Walter Mauritz et al. 
In: Brain Injury. - ISSN 0269-9052. - Vol.28, Issue 8 (2014), s. 1096-1101..  

-  Effects of time of hospital admission on outcomes after severe traumatic brain injury in Austria / Walter 
Mauritz et al. In: Wiener klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 126, Issue 9-10 (2014), s. 
278-285..  

http://ukftp.truni.sk/epc/11045.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/10877.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/11256.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=FF0B51C88177446784B5621899957D08
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=100171&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=58694&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
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-  Epidemiology and patterns of transport related fatalities in Austria 1980-2012 / Marek Majdan et al. 
In: Traffic Injury Prevention. - ISSN 1538-9588. - received 24.7.2014, accepted 2.9.2014.  

-  Epidemiology of traumatic brain injury in Austria / Walter Mauritz et al. 
In: Wiener klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 126, Issue 1-2 (2014), s. 42-52  

-  Fatal traumatic brain injury in older adults in Austria 1980-2012 : an analysis of 33 years / Alexandra 
Bražinová et al. In: Age and Ageing. - ISSN 0002-0729. - First published online: December 17, 2014.  

-  Glasgow Coma Scale Motor Score and Pupillary Reaction to Predict Six-Month Mortality in Patients 
with Traumatic Brain Injury : Comparison of Field and Admission Assessment / Marek Majdan et 
al.In: Journal of Neurotrauma. - ISSN 0897-7151. - Month XX (2014), s. 1-8. 

-  Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause specific mortality for 240 causes of 
death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Naghavi M. 
Wang...Marek Majdan et al. In: Lancet. –ISSN 0140-6736. (December 2014) Spôsob prístupu: 
http://dx.doi.org/10.1016/S0140- 6736(14)61682-2. 

-  Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990-2013 : a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Nicholas J. Kassebaum, ... Marek Majdan et 
al.In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 384, Issue 9947 (2014), s. 980-1004  

-  Hospital admissions for traumatic brain injury of Austrian residents vs. of visitors to Austria / Walter 
Mauritz et al.In: Brain Injury. - ISSN 0269-9052. - Vol. 28, Issue 10 (2014), s. 1295-1300 

-  Long-Term Trends and Patterns of Fatal Traumatic Brain Injuries in the Pediatric and Adolescent 
Population of Austria in 1980-2012: Analysis of 33 Years / Marek Majdan et al. In: Journal of 
Neurotrauma. - ISSN 0897-7151. - Vol. 31, Issue 11 (2014), s. 1046-1055.. -  

-  Performance of IMPACT, CRASH and Nijmegen models in predicting six month outcome of patients 
with severe or moderate TBI : an external validation study / Marek Majdan et al. 
In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. - ISSN 1757-7241. - Vol. 
22, Issue 68 (2014), s. 1-10. 

-  Timing and duration of intracranial hypertension versus outcomes after severe traumatic brain injury / 
Marek Majdan et al.In: Minerva Anestesiologica. - ISSN 0375-9393. - Vol. 80, No. 12 (2014), s. 1261-
1272. 

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (3) 
-  Clostridium difficile infection in University Hospital Trnava: A hospital-based survey/ Streharova, A., 

Garabasova, M., Betkova, M., Macekova,L., Brnova, J.  In International Journal of Infectious Diseases. 
2014, Vol. 21, Supplement 1. 

-  Infectious endocarditis in elderly patients in Slovakia during 2007-2012/Brnova, J., Hricak, V., 
Garabasova, M., Kulkova,N., Liskova, A., Fisher,V., Kisac,P., Krcmery, V. In International Journal of 
Infectious Diseases. 2014, Vol. 21, Supplement 1. 

-  The impact of nutritional status on 1st line HAART failure in HIV-infected children in Cambodia/ 
Brňová, J., Dudáková, K., Kulková, N., Michalíková, L., Shahum, A., Sladečková, L., Kolibab, M., 
Vujčikova, J., Benca, G. Krčméry, V. In The American Society of  Tropical Medicine and Hygiene, 
63rd Annual Meeting. 2014.  

SKUPINA C-Ostatné recenzované publikácie 
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2)  

-  Pohľad intenzivistu na chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu pľúc/Šimková, A. – 
Železkovová, J. – Benedikovičová, A. – Škvarková, Z. In Anesteziológia a intenzívna medicína, 2014; 
3(2), s. 58-61. ISSN 1339-0155.  

-  Sexuálne prenosné ochorenia v Slovenskej republike = Sexually transmitted diseases in the Slovak 
republic / Katarína Maniková et al. In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 9, č. 3 
(2014), s. 5-11. 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích (4) 
-  A Tale of Two Centres : Effects of Quality of Care upon Outcomes of Patients with Severe Traumatic 

Brain Injury / Alexandra Bražinová et al.In: Ekologiczne konteksty warunków życia i ich 
uwarunkowania. - Myslowice : Wydawnictwo Górnoślaskiej Wyzszej Skoly Pedagogicznej imenia 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138410&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=58694&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138371&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80415&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138390&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138364&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=77269&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137667&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137667&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
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Kardynala Augusta Hlonda, 2014. - ISBN 978-83-89032-84-3. - S. 85-98.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11124.pdf 

-  Comparing the management of traumatic brain injury patients between selected regions in Slovakia and 
Austria / Zuzana Sklenárová et al.In: Ekologiczne konteksty warunków życia i ich uwarunkowania. - 
Myslowice : Wydawnictwo Górnoślaskiej Wyzszej Skoly Pedagogicznej imenia Kardynala Augusta 
Hlonda, 2014. - ISBN 978-83-89032-84-3. - S. 73-84.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11123.pdf 

-  Preparation of an action plan and implementation of one objective in Slovakia / By Michaela 
Machajová et al. In: Action plans in practice. - Murska Sobota : National Institute of Public Health, 
2014. - ISBN 978-961-6911-40-5. - S. 31-33.. - Spôsob prístupu:http://ukftp.truni.sk/epc/10700.pdf 

-  Severity scoring systems in intensive care units - using, benefits, and limitations / Veronika Gonšorová, 
Alexandra Šimková. In: Ekologiczne konteksty warunków życia i ich uwarunkowania. - Myslowice : 
Wydawnictwo Górnoślaskiej Wyzszej Skoly Pedagogicznej imenia Kardynala Augusta Hlonda, 2014. 
- ISBN 978-83-89032-84-3. - S. 99-113.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11125.pdf 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích (17) 
-  Anthropometric parameters and their assessment in HIV infected children treated with HAART / 

Katarína Dudáková, Jaroslava Brňová.In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská 
univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-
ROM; S. 178-183. 

-  Comparison of knowledge about chlamydial infections among high school students and university 
students in Trnava / Veronika Rechtoríková, Margaréta Kačmáriková, Alexandra Žampachová. 
In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 249-256. 

-  Depression in women with breast cancer : relationship to quality of life / Alžbeta Benedikovičová et al. 
In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 181-190. 

-  Domáca ventilátorová liečba u pacientov s respiračnou insuficienciou = Home non-invasive ventilation 
in patient with respiratory insufficiency / Jarmila Železkovová, Alexandra Šimková, Katarína 
Maniková, Mária Garabášová. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 125-133. 

-  Einfluss des Geschlechts auf Ernährungsgewohnheiten, Gesundheitsrisiko und Gesundheitszustand bei 
älteren Menschen = Impact of gender on eating behaviors, nutritional risk, and health status in the 
elderly / Alžbeta Benedikovičová et al. 
In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 18-34. 

-  Chronické ochorenia ako významné rizikové faktory vzniku nozokomiálnych infekcií = Chronic 
diseases as a important risk factors of healthcare associaed infections / Katarína Maniková, Adriana 
Harničárová. In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú 
oblasť. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-
27-2. - S. 114-122.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10844.pdf 

-  Komorbidita a jej vplyv na prognózu septických pacientov = Comorbidity and its impact on prognosis 
of septic patients / Garabášová, M. et al. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 
144-154. 

-  Manažment pacienta po strednom a ťažkom úraze mozgu v prednemocničnej a skorej nemocničnej 
starostlivosti v Rakúsku - metódy a výsledky štúdie = Management of patient after moderate and severe 
traumatic brain injury in pre-hospital and early in-hospital treatment in Austria - methods and results 
of the study / Alexandra Bražinová, Walter Mauritz, Marek Majdan.In: Klinická medicína v praxi 2. - 
Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-
8082-800-4. - CD-ROM; S. 199-205. 

http://ukftp.truni.sk/epc/11124.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137667&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ukftp.truni.sk/epc/11123.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=129115&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/10700.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137667&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/11125.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=135152&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=135152&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=135152&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=135152&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=133652&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=133652&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/10844.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
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-  Nové trendy a budúcnosť liečby chronických vírusových hepatitíd = New trends and future treatment 
of chronic viral hepatitis / Anna Strehárová.In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská 
univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-
ROM; S. 10-17. 

-  Porovnanie pohybových aktivít seniorov vo vybranom zariadení sociálnych služieb / Michal Rafajdus, 
Margaréta Kačmariková, Viera Romaníková. POHYB A ZDRAVIE 2014 – XI. ROČNÍK 

-  Prevalencia depresie u pacientov s diabetes mellitus = Prevalence of depression in patients with 
diabetes mellitus / Denisa Jakubcová, Lenka Krajčovičová, Viera Rusnáková. 
In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 176-185. 

-  Prevencia fajčenia a chronickej obštrukčnej choroby pľúc s využitím spirometrického merania = 
Prevention of smoking and chronic obstructive pulmonary disease using a spirometric measuring / 
Ľubomír Holkovič, Eva Nemčovská. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 134-
143. 

-  Quality standards for communicable diseases surveillance - initial design of dissertation / Denisa 
Jakubcová, Viera Rusnáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 
192-200. 

-  Stratégia manažmentu ventilátorovej liečby pacientov s akútnou exacerbáciou COPD v materiáloch 
KAIM FN Trnava = Strategy of management of ventilatory therapy in patients with acute exacerbation 
of COPD in the KAIM FN Trnava / Alexandra Šimková, Jarmila Železkovová, Alžbeta 
Benedikovičová, Zuzana Škvarková. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 110-
124. 

-  Úmrtnosť na úrazy mozgu v Slovenskej republike v rokoch 2009-2012 / Alexandra Bražinová, 
Veronika Gonšorová, Marek Psota. In: Životné podmienky a zdravie. - Bratislava : Úrad verejného 
zdravotníctva SR, 2014. - ISBN 978-80-7159-216-7. - CD-ROM; S. 100-105. 

-  Vplyv pohlavia, veku a životného štýlu na vybrané biochemické parametre = Influence of gender, age 
and lifestyle on selected biochemical parameters / Alžbeta Benedikovičová, Ivan Rovný, Katarína 
Maniková. In: Klinická medicína v praxi 2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 160-175. 

-  Výskyt chronických ochorení a komorbidít u pacientov s infekciami krvného riečiska a ich vplyv na 
prežívanie = The prevalence of chronic diseases and comorbidities in pacients with bloodstream 
infections and their impact on survival / Garabášová M. et al. 
In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. - Prešov 
: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. - ISBN 978-80-89464-27-2. - S. 101-
113.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10843.pdf 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)  
-  Diabetes mellitus - vplyv na kvalitu života / Denisa Jakubcová, Lenka Krajčovičová. 

In: I. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 
2014. - ISBN 978-80-7395-773-5. - CD-ROM; S. 42-51. 

AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)  
-  Antropometrické parametre a ich vývoj u HIV pozitívnych detí liečených s HAART / Katarína 

Dudáková, Jaroslava Brňová, Kristína Grendová.In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník. 
- Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 543-548. 

-  Dôvody návštevnosti vybraného fitness centra / Michal Rafajdus, Margaréta Kačmáriková, Beáta 
Kopajová. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - 
ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 672-678. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=135152&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138123&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137222&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=133652&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/10843.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128226&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
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-  Porovnanie životného štýlu u študentov verejného zdravotníctva v Trnave a ich postoj k vlastnému 
zdraviu / Margaréta Kačmáriková, Veronika Rechtoríková. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - 
IX. ročník. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 793-800. 

-  Vplyv kvality vonkajšieho ovzdušia na respiračné zdravie vybranej populácie detí v okrese Prievidza / 
Michaela Machajová, Katarína Dudáková. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník. - 
Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 587-594. 

-  Vplyv vybraných faktorov na komorbiditu depresie u pacientov s diabetes mellitus / Denisa Jakubcová, 
Lenka Krajčovičová. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník. - Ružomberok : VERBUM, 
2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 273-280. 

-  Výskyt karcinómu endometria v Trnave / Veronika Rechtoríková, Margaréta Kačmáriková. 
In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-
80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 465-472. 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácích konferencií (2)  
-  Starostlivosť o pacienta s HIV. Grendová, K., Kršáková, A., Ondrušová, A. In: IX. Celoslovenská 

konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek. Bratislava. 2014. ISBN 978-80-89542-41-3 . s. 20 

-  Špecifiká starostlivosti o malomocného. Ondrušová, A., Grendová, K., Matišáková, I. In: IX. 
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Slovenská komora 
sestier a pôrodných asistentiek. Bratislava. 2014. ISBN 978-80-89542-41-3 . s.19 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií(14) 
-  Assessment of energy expenditure in workers in the automotive industry / Michaela Machajová, M. 

Tóthová.In: Occupational Medicine & Health Affairs : 3rd International Conference and Exhibition on 
Occupational Health & Safety. - ISSN 2329-6879. - Vol. 2, Issue 3 (2014), s. 34.. - Spôsob 
prístupu: http://www.esciencecentral.org/journals/2329-6879/2329-6879.S1.018-002.pdf 

-  ESBL - enterobacteriaceae v etiológii infekcií krvného riečiska vo FN Trnava v roku 2013 / Mária 
Garabášová et al. In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 
2014. - ISBN 978-80-87735-13-8. - S. 57.. - Spôsob prístupu:http://ukftp.truni.sk/epc/10832.pdf 

-  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in the Slovak Republic between 1993–2008 / 
Marek Psota et al. In: Journal of epidemiology and community health. - ISSN 0143-005X. - Vol. 68, 
Suppl 1 (2014) A28-A29, OP54.. - Spôsob 
prístupu:http://jech.bmj.com/content/68/Suppl_1/A28.2.abstract 

-  Infekcie krvného riečiska spôsobené Gram-negatívnymi baktériami vo FN Trnava v roku 2013 / M. 
Garabášová et al.m In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn,2014.-ISBN978-
80-904667-2-2.-S.87..-Spôsobprístupu:http://ukftp.truni.sk/epc/10835.pdf 

-  One-year prevalence study of Pseudomonas aeuriginosa infections in University Hospital Trnava/ 
Michalikova, L., Brnova, J., Streharova, A., Garabasova, M., Kulková, N. In 5th Southeast European 
Conference on Chemotherapy and Infection. Bled, Slovenia, 16-19 October 2014 

-  Patterns of severity and outcome of traumatic Brain injuries by location of trauma in Austria / Marek 
Majdan et al.In: Journal of Neurotrauma : Abstracts from the 11th Symposium of the International 
Neurotrauma Society. - ISSN 0897-7151. - Vol. 31, Issue 5 (2014), A-36; Meeting Abstract: 119. 

-  Purulentné meningitídy na Infekčnej klinike FN Trnava v rokoch 2000-2013 / A. Strehárová et al. 
In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - 
S. 35.. - Spôsob prístupu:http://ukftp.truni.sk/epc/10836.pdf 

-  Risk factors and outcome of ESBL – producing Enterobacteriaceae bloodstream infection in year 2013: 
hospital - based study in Trnava Univesity Hospital, Slovakia./ Garabasova, M. Strehárová, A., 
Betková, M., Michalikova, L., Brnova, J. In 5th Southeast European Conference on Chemotherapy and 
Infection. Bled, Slovenia, 16-19 October 2014. 

-  Spondylodiscitídy - diagnostický a terapeutický problém aj v budúcnosti infektológie / Anna 
Strehárová, Kristína Kutná, M. Soľavová.In: XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 
- Plzeň : Euroverlag, 2014. - ISBN 978-80-7177-971-1. - S. 61. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138520&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138523&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://www.esciencecentral.org/journals/2329-6879/2329-6879.S1.018-002.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134697&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/10832.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=111069&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://jech.bmj.com/content/68/Suppl_1/A28.2.abstract
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134700&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/10835.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134700&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ukftp.truni.sk/epc/10836.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134150&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
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-  The Austrian project. Improvement of prehospital and early hospital care of TBI Patients : Goal and 
Methods of the Study / Walter Mauritz, Marek Majdan, Alexandra Bražinová. 
In: Journal of Neurotrauma : Abstracts from the 11th Symposium of the International Neurotrauma 
Society. - ISSN 0897-7151. - Vol. 31, Issue 5 (2014), A-11; Meeting Abstract: 34. 

-  The feasibility study of the occupational health service / Michaela Machajová, Peter 
Letanovský.In: Occupational Medicine & Health Affairs : 3rd International Conference and Exhibition 
on Occupational Health & Safety. - ISSN 2329-6879. - Vol. 2, Issue 3 (2014), s. 39.. - Spôsob 
prístupu: http://www.esciencecentral.org/journals/2329-6879/2329-6879.S1.018-007.pdf 

-  Traumatic brain injury mortality in Austria in 1980-2012 in older adults / Ľubomír Holkovič et al. 
In: Journal of Neurotrauma : Abstracts from the 11th Symposium of the International Neurotrauma 
Society. - ISSN 0897-7151. - Vol. 31, Issue 5 (2014), A-50-A-51; Meeting Abstract: 165. 

-  Traumatic brain injury mortality in the Slovak republic in 2009-2012 / Veronika Gonšorová et al. 
In: Journal of Neurotrauma : Abstracts from the 11th Symposium of the International Neurotrauma 
Society. - ISSN 0897-7151. - Vol. 31, Issue 5 (2014), A-50; Meeting Abstract: 164. 

-  Trend v etiológii hnačkovitých ochorení u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej klinike FN Trnava 
v rokoch 2008-2012 / Anna Strehárová et al. 
In: XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Plzeň : Euroverlag, 2014. - ISBN 978-
80-7177-971-1. - S. 104. 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (30) 
-  Action-for-health project : the Slovak experience / Michaela Machajová et al. In: Healthy aging. - 

Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-
801-1. - S. 31. 

-  Assessment of anthropometric parameters in HIV infected children treated with HAART / Katarína 
Dudáková, Kristína Grendová, Jaroslava Brňová. In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health 
Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 11. 

-  Burden of bloodstream infections due to Enterobacteriaceae in Trnava University Hospital / Mária 
Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová. In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health 
Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 13. 

-  Depression and quality of life in women with breast cancer / Alžbeta Benedikovičová, Alica Štiglicová. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 2. 

-  DRG - nástroj na štandardizáciu postupov v oblasti prevencie a kontroly NN / Katarína Naďová, Renáta 
Kormanová, Viera Rusnáková.In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, 2014. - ISBN 978-80-971096-4-6. - S. 8. 

-  E-Roma resource : Project focused to awareness raising on the importance of collaboration and 
exchange of best practices / Margaréta Kačmáriková, Michaela Machajová. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 17. 

-  Epidemiology and patterns of transport accident relate fatalities in Austria / Majdan M. et al. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 35. 

-  Evidence-based recommendations in acute bronchitis and their use in the Pediatric department in the 
Teaching hospital in Trnava in 2010/ Rehorčíková V., Bražinová A., Brezina M. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 43. 

-  Explaining the decline in coronary heart disease mortality rates in the Slovak Republic between the 
years 1993-2008 using the IMPACT model / Psota M. et al. In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of 
Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 41-42. 

-  Implementácia mikrobiologickej surveillance infekcií krvného riečiska vo FN Trnava - prvé výsledky / 
Mária Garabášová et al. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 
2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 29-30]. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138523&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://www.esciencecentral.org/journals/2329-6879/2329-6879.S1.018-007.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80437&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134150&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137103&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
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-  Infekcie v mieste chirurgickej rany v brušnej chirurgii – pretrvávajúci problém/Strehárová, A.In XVI. 
Ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz. ISBN 978-80-971096-4-6 

-  Knowledge of medical staff on proper hand hygiene practices / Katarína Maniková, Michal Adamišin, 
Adriana Kršáková. In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava 
University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 36. 

-  Kvalita vnútorného ovzdušia a respiračné zdravie obyvateľov regiónu Kwale v pobrežnej provincii 
Kene / Miroslav Švaro, Marek Majdan.In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská 
Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 63]. 

-  Kvalita zdravotnej starostlivosti a využívanie prístupu založenom na dôkazoch v oblasti akútnych 
bronchitíd u detí / Veronika Rehorčíková, Alexandra Bražinová. In: XIII. Červenkove dni preventívnej 
medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 61]. 

-  Mortalita v dôsledku traumatických úrazov mozgu na Slovensku v rokoch 2009-2012 / Veronika 
Gonšorová et al. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - 
ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 31]. 

-  Mortality data : we all rely on it, but how accurate it is? / Bražinová A., Gonšorová V., Psota M. 
In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 5-6. 

-  Overview of infection diseases in eldery: Current situation in University Hospital Trnava/ Streharova, 
A. In Seventh Interdisciplinary Symposium of Public Health, Nursing, Social Work and Laboratory 
Investigating Methods with International Participation – Healthy aging. 

-  Ovplyvnenie kvality hlásenia infekčných ochorení prostredníctvom sprístupnenia EU definícií 
prípadov lekárom prvého kontaktu v Tuzle, Bosna a Hercegovina / Jakubcová, D. et al.In: Surveillance 
nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - ISBN 978-
80-971096-4-6. - S. 17. 

-  Právna úprava a judikatúra povinnej vakcinácie v Slovenskej republike a v Českej republike / 
Benedikovičová, A. et al. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 
2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 23-24]. 

-  Prevencia katétrových infekcií krvného riečiska založená na dôkazoch / Mária Garabášová et 
al.In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
2014. - ISBN 978-80-971096-4-6. - S. 9. 

-  Purulentná meningitída ako komplikácia rozsiahleho epidurálneho abscesu / S. Vešperová, A. 
Strehárová.In: 8. Celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-163-8. - S. 36-37. 

-  Quality of life of health advisory service clientsover 55 years/ Grendová, K., Staňová, Z. In: Healthy 
aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014. - ISBN 978-
80-8082-801-1. - S. 14. 

-  Result of Surveillance Trainings for Primary Care Physicians in Tuzla, Bosnia and Herzegovina / 
Denisa Jakubcová et al. In: Healthy aging. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, 
Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 18-19. 

-  Spirometrické meranie ako preventívna aktivita počas podujatia Dni zdravia v Trnave / Ľubomír 
Holkovič, Eva Nemčovská. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : 
RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 32]. 

-  Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s TBC / M. Jamrichová, T. Blažeková, A. 
Strehárová.In: 8. Celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-163-8. - S. 50. 

-  Uroinfekcie u pacientov s diabetes mellitus / Maniková, K., Čelovská, M. In: XIII. Červenkove dni 
preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 42]. 

-  Úmrtnosť na ischemické choroby srdca na Slovensku - trend vývoja za posledných 20 rokov a jeho 
možné príčiny / Marek Psota, Jarmila Pekarčíková. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - 
Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 59]. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137103&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137103&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137103&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137161&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=FF0B51C88177446784B5621899957D08
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=FF0B51C88177446784B5621899957D08
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134957&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137161&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
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-  Vplyv vzdelávacích seminárov na vedomosti zdravotníckych pracovníkov o prevencii nozokomiálnych 
infekcií / Katarína Maniková, Michal Adamišin. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Banská 
Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - ISBN 978-80-971096-4-6. - CD-ROM; S. 
13. 

-  Vývoj vybraných epidemiologických ukazovateľov karcinómu prostaty na Slovensku v rokoch 1968-
2012 / Veronika Šťastná, Martina Ondrušová. In: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - 
Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. - ISBN 978-80-971096-3-9. - [S. 66]. 

-  Zázračné MMS? / A. Kršáková, M. Soľavová, A. Strehárová.In: 8. Celoslovenská infektologická 
konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-163-
8. - S. 35. 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
-  Dôležitosť očkovania diabetikov proti vírusovej hepatitíde B / Anna Strehárová, Jaroslava 

Brňová.In: Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 10, č. 3 (2014), s. 18 [0,05 AH]. 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničních podujatí (konferencie…) (1) 

-  Risk factors and outcome of ESBL - producing Enterobacteriaceae bloodstream infection in year 2013 : 
hospital-based study in Trnava University Hospital, Slovakia / Garabasova M. et al. In: 5th Southeast 
European Conference on Chemotherapy and Infection. - Bled : Slovenian Society for Antimicrobial 
Chemotherapy, 2014. - S. 159 

BFBAbstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (4) 
-  Definovanie štandardov pre systém surveillance infekčných ochorení v EU / Martin Rusnák et al. 

In: XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných 
chorôb v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 14. 

-  Mikrobiologická surveillance Clostridium difficile vo FN Trnava / Anna Strehárová et al. In: XI. 
Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v 
SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 19. 

-  Profil antimikrobiálnej rezistencie pôvodcov laboratórne potvrdených infekcií krvného riečiska vo 
Fakultnej nemocnici Trnava v roku 2013/ Mária Garabášová et al.In: XI. Vedecko-odborná konferencia 
národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. 
- S. 37-38. 

-  Výskyt uroinfekcií u pacientov s diabetes mellitus / Katarína Maniková, Michaela Čelovská. 
In: XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných 
chorôb v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 2014. - S. 49. 

2. Projekty, na ktorých participovali členovia KVZ v roku 2014 

Členovia KVZ sa aj v roku 2014 zúčastňovali na nasledovných domácich a medzinárodných 
projektoch: 

- ACTION FOR HEALTH: REDUCING HEALTH INEQUALITIES. Trvanie projektu od 
Septembera 2012 do September 2014. Projekt bol financovaný zo zdrojov DG Sanco. Členovia 
riešiteľského tímu boli Monica O´Mullane, PhD., PhDr. Eva Nemčovská, PhD., Mgr. Michaela 
Machajová, PhD., Mgr. Mária Kvaková, PhD., Mgr. Marek Psota, Mgr. Veronika Šťastná, Mgr. 
Denisa  Jakubcová. Projekt ukončený. 

 
- CENTER-TBI: COLLABORATIVE EUROPEAN NEUROTRAUMA EFFECTIVENESS 

RESEARCH IN TBI.  Trvanie projektu je od Septembera 2013 do Októbera 2020. Projekt je 
podporený grantovou schémou Európskej komisie - Rámcový program 7.  Riešiteľský tím tvorí 
MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. - zodpovedný riešiteľ, PhDr. Marek Majdan, PhD., prof. 
MUDr. Martin Rusnák, CSc., Mgr. Veronika Gonšorová, PhD.  

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137103&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=128239&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137161&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=137161&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=92036&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138597&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138597&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=18A1497780BA430FB2FC975A96BEAEAE
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=134727&fs=AEF22900C9A04D50B3C7B2A08A59EFE3
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- E-ROMA RESOURCE (e-RR). Projekt e- RR je spolufinancovaný z Programu celoživotného 

vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie. Projekt prebieha: január 2014 – 
december 2015. Koordinátor: Mgr. Michaela Machajová, PhD. Členovia tímu: doc.  Ing. Margaréta 
Kačmariková, PhD., Mgr. Michal Rafajdus, PhD., Ing. Lucia Chatrnúchová, PhD., Mgr. Mária 
Garabášová, Mgr. Katarína Maniková, Mgr. Denisa Jakubcová.  

 
- FINALLY - FINANCIAL LITERACY FOR THE ROMA: LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME.  Projekt prebieha od 1.11.2012 – 31.10.2015. Členovia riešiteľského tímu sú PhDr. 
Eva Nemčovská PhD., Dr. Monica O´Mullane PhD., PhDr. Marek Majdan PhD., Mgr. Mária 
Garabášová, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 
- GENOVATE- TRANSFORMING ORGANISATIONAL CULTURE FOR GENDER 

EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION. Trvanie projektu je od januára 2013 do 
januára 2017. Členovia riešiteľského tímu: Monica O´Mullane, PhD., PhDr. Daniela Kállayová, 
PhD.MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. MPH PhDr. Andrej Kállay, PhD. doc. PhDr. Ľubica 
Ilievová, PhD. 

3. Vedecké podujatia realizované katedrou v roku 2014 

- Siedme interdisciplinárne sympózium verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej 
práce a laboratórnych vyšetrovacích metód s medzinárodnou účasťou. HEALTHY AGING. 
Organizované: Trnavskou Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, VÚC Trnava, 7. - 8.  október 
2014. Predseda organizačného tímu: PhDr. Kristína Grendová, PhD univerzitou v Trnave 

 
- Druhý ročník vedeckej konferencie. Klinická medicína v praxi. Organizované: Trnavskou 

univerzitou v Trnave, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, Fakultná nemocnica v Trnave a VÚC 
Trnava, 9. apríl 2014. Predseda organizačného tímu: MUDr. Alexandra Šimková, PhD. 

 

4. Domáca a medzinárodná spolpráca a zahraničné vzťahy 

A. Spolupracujúce domáce inštitúcie 
1. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 
4. ostatné Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
5. Fakultná nemocnica Trnava 
6. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 
7. Ministerstvo zdravotníctva SR 
8. Ministerstvo školstva SR 
9. Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny 
10. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie NsP akad. Dérera, Bratislava 
11. Inšpektorát práce SR, Košice 
12. Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 
13. Nemocnica A. Wintera, Piešťany 
14. ACEC – Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, MVO 
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B. Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 
1. University of Iowa, USA, 
2. University of Scranton, USA, 
3. University of Southern Denmark, Denmark, 
4. International Neurotrauma Research Organisation, Austria, 
5. The Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands, 
6. University of Parma, Department of Clinical Medicine, Nefrology and Preventive Science 

and ISPESL research center, Parma, Italy, 
7. European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC, Stockholm, Sweden, 
8. Faculty of Health Sciences Bielefeld School of Public Health, Bielefeld, Nemecko, 
9. Center for Health Policy and Public Health Institute for Social Research Faculty of 

Political, Administrative and Social Sciences Babeş-Bolyai University Cluj – Napoca, 
Romania 

5. Členstvá v odborných organizáciách 

A. Domáce odborné organizácie 
1. Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) 

> PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 
> PhDr. Daniela Kállayová, PhD. 
> PhDr. Marek Majdan, PhD. 
> PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

2. Komisia pre zdravotníctvo zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja:  
> PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 

3. Riadiaci výbor Zdravé mesto:  
> doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. 

4. Vedecká rada FZaSP TU:  
> prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
> prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA  
> doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
> PhDr. Marek Majdan, PhD. 
> PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
> doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. 
> PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 
> MUDr. Alexandra Šimková, PhD. 

5. Akademický senát TU:  
> PhDr. Eva Nemčovská PhD. 
> Mgr. Miroslav Švaro 
> PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 
> RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD. 

6. Rada Trnavskej univerzity v Trnave pre zabepečenie  kvality vysokoškolského vzdelávania: 
> prof. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

7. Akademický senát FZaSP TU:  
> Mgr. Marek Psota 
> RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD. 
> prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
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8. Vedecký výbor konferencie Seventh Interdisciplinary Symposium of Public Health, 
Nursing, Social Work and Laboratory Investigating Methods: 
> prof. MUDr. Martin Rusnák,CSc. 
> MUDr. Alexandra Bražinova,Ph.D., MPH 
> doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
> doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 
> PhDr. Marek Majdan, PhD. 
> prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc, MBA 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

9. Slovenská lekárska spoločnosť: 
Spoločnosť hygienikov Bratislava: 
>  Doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 
Sekcia hygienikov výživy: 
>  Doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 
Slovenská hepatologická spoločnosť: 
>  Doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 
Slovenská internistická spoločnosť: 
>  Doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 
Slovenská pediatrická spoločnosť: 
>  Doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 
Slovenská vakcinologická a epidemiologická spoločnosť – SEVS: 
> Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 
> prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.,  
> PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 
> PhDr. Daniela Kállayová, PhD. 

10. Slovenská lekárska komora: 
> MUDr. Alexandra Šimková, PhD 

11. Výbor Slovenskej spoločnosti infektológov – SSI: 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 

12. Racionálna antibiotická liečba a antibiotická politika (Komisia RALAP) vo FN Trnava: 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof,  MUDr. Alexandra Šimková, PhD. 

13. Liga za duševné zdravie - Odborná rada: 
> MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD 

14. Národná pracovná skupina Svetovej zdravotníckej organizácie„Posilňovanie služieb a 
kapacít verejného zdravotníctva v SR“. BCA 2012-2013:   
> MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD, Mgr.Miroslav Švaro 

15. Pracovná skupina pre hodnotenie dopadu na zdravie, ÚVZ SR: 
> Mgr. Mária Fernezová, PhD. 

16. Odborná komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore VZ: 
> doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 

17. Skúšobná komisia pre štátne záverečné bakalárske skúšky v odbore VZ: 
> doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 

18. Etická komisia FZaSP v Trnave: 
> MUDr. Alexandra Šimková, PhD 

19. Etická komisia FN Trnava: 
> RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD. 
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B. Zahraničné odborné organizácie 
1. Association of Schools of Public Health in the European Region – ASPHER:  

> Katedra Verejného zdravotníctva 
2. The European Public Health Association – EUPHA: 

> Katedra Verejného zdravotníctva 
3. Österreichische Gesellschaft für Public Health – ÖGPH: 

> prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
4. International Neurotrauma Research Institute, Wien, Rakúsko: 

> MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD.,  
> prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.  
> PhDr. Marek Majdan, PhD. 

5. Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica: 
> prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
> MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 

6. International Society for Infectious Diseases – ISID: 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 

7. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – ESCMID: 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 

8. European Society of Chemotherapy Infectious Diseases – ESCID: 
> doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 

9. Regional Advisory Board Meeting of the 2014 International Neurotrauma Society 
Symposium: 
> MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 

10. Affiliated Faculty Dept Health Administration, University of Scranton, PA, USA: 
> prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

6.2.5 Vízie do roku 2015 

Výskum:  

- Zvýšiť počet karentovaných publikácií na katedre za rok 2015 
- Pripraviť návrhy projektov v rámci slovenských aj zahraničných výziev (KEGA, VEGA, APVV, 

SlovakAid, EuropeAid) 
- 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  

Výučba  

- Zvýšiť počet docentov na katedre dlhodobá vízia 
- Zvýšiť počet  učiteľských mobilít 
- Zvýšiť počet študentských mobilít 
- Pripraviť nové študijné programy pre akreditáciu v súlade s požiadavkami MZ SR a MŠ SR 
- Podpísať zmluvu pre Odbornú prax študentov bakalárskeho a magisterského stupňa na vybraných 

úradoch VZ v rámci Slovenska a klinickú prax vo FN v Trnave 
- Znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou kombinovanej výučby 

založenej na platforme MOODLE, ADOBE CONNECT a iných internetových aplikáciach. 
- Zvyšovať kvalitu výučby pomocou priebežného hodnotenia výsledkov v MAIS 
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- Zvyšovať úroveň praktických zručností z oblasti zdravia verejnosti prostredníctvom adherencie k 
pravidlám zhrnutým v internom dokumente Príručka tvorby bakalárskych, diplomových, 
dizertačných a rigoróznych prác z odboru verejné zdravotníctvo 

Personálne vybavenie katedry 

- Zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a dohorandského štúdia v nasledujúcej 
akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich docentov na získanie potrebnej 
odbornej špecializácie 

- Vytvoriť podmienky pre inauguráciu najmenej dvoch profesorov/docentov v priebehu tohto 
akreditačného obdobia 

- Zabezpečiť najmenej dve miesta pre študentov v dennom doktorandskom štúdiu na katedre. 

Iné  

- Posilniť medzi katedrovú spoluprácu v rámci výskumu,  výučby, záverečných prác naďalej  
pokračovať v tradícii organizovania a príprav ŠVOČ 

- Spolupodielať sa na príprave VIII. Interdisplinárneho sympózia FZaSP 
- Posilniť spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti výskumu a 

analýzy dostupných dát.  
 

6.3 Výročná správa o činnosti Katedry ošetrovateľstva 

6.3.1 Všeobecné informácie o katedre 

A. INTERNÍ ZAMESTNANCI 

Vedúca katedry:   doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Alena Uríčková, 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. Ľubica Ilievová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. 
doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 
PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 
PhDr. Jana Martinková, PhD. 
PhDr. Andrea Bratová, PhD. 
PhDr. Silvia Puteková, PhD. 
doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. 
doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 
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MUDr. Stanislav Križan, PhD. 
MUDr. Ján Kuchta, PhD.  

 
sekretárka pre Trnavu:  Anna Dovičičová 
sekretárka pre Michalovce: Mgr. Gabriela Šamudovská 
 

B. Interní doktorandi:  Mgr. Oľga Kabátová 
Mgr. Daniela Schildová 
Mgr. Gabriela Doktorová 
Mgr. Monika Střádalová 
PhDr. Jana Jakobejová 
Mgr. Martina Hullmanová – zanechala studium 
 

C. Spolupracujúce inštitúcie 
1. Fakultná nemocnica Trnava 
2. Ministerstvo zdravotníctva SR 
3. Ministerstvo školstva SR 
4. Lekárska fakulta UK v Bratislave 
5. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava 
6. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 
7. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 
8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
9. Univerzita T. Bati Zlín, ČR 
10. UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe 
11. FN Motol v Prahe 
12. Slezská univerzita v Opave 
13. Kabinet psychoterapie a socioterapie– SR 
14. CatherineMcAuleySchool of Nursing and Midwifery,  
15. BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland 
16. Sør-TrøndelagUniversityCollege, Faculty of Nursing, Trondheim,  
17. NorwayCollege of Humanities and SocialScience,   
18. University of Edinburgh, Scotland,  
19. UK Department of nursing, Faculty of HumanSciences,  
20. University Sofia, Bulgaria 
 

6.3.2 Profesionálne zameranie členov katedry ošetrovateľstva 
 
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, 
praktickým cvičeniam v ošetrovateľstve v komunite, ošetrovateľstvo v zdraví pri práci, psychiatrické 
a geriatrické ošetrovateľstvo. V rámci doktorandského štúdia vediem v tomto akademickom roku jednu 
študentku. Som zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých učebníc a skrípt určených  pre študentov 
ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Zároveň som členkou Vedeckej rady FZaSP 
Trnavskej univerzity v Trnave a členkou redakčnej rady v časopisoch  Kontakt (ČR) a Zdravotnícke 
listy (SR). 



122 
 

 
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 
miniinvazivituvchirurgiiapersonalizovanú medicínu v onkológii, resp. onkochirurgii. Voblasti 
pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete Metodológia a epistemológia 
a Chirurgické ošetrovateľstvo hlavne v doktorandskom štúdiu. 

 
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

V súčasnej dobe sa venujem diagnostike a liečbe ochorení GIT, liečbe zápalového črevného 
ochorenia (MorbusCrohn, Ulceróznakolitída). Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity 
predovšetkým miniinvazívnoulaparostkopickou metódou, ďalej pak sa venujem miniinvazívnej 
chirurgii v oblasti bráničného hiátu, tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti 
pedagogickej uplatňujem svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgické ošetrovateľstvo 
v bakalárskom stupni štúdia. 

 
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

Pôsobím ako garant študijného odboru Ošetrovateľstvo pre I. stupeň vysokoškolského štúdia 
a ako spolugarant pre doktorandské štúdium. Mojím odborným zameraním je intenzívna ošetrovateľská 
starostlivosť, komunikácia v ošetrovateľstve, manažment ľudských zdrojov a manažment 
v ošetrovateľstve. Som členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, 
podpredsedníčkou Akademického senátu FZaSP, členkou Edičnej rady vydavateľstva Katolíckej 
univerzity VERBUM, členkou SKSAPA a pôsobím ako krajský odborník pre Ošetrovateľstvo v 
Trnavskom samosprávnom kraji. V roku 2014 mi bola dekanom fakulty udelená Pamätná medaila pri 
príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. 

 
PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

V súčasnosti pôsobím ako zástupca vedúcej katedry. Ako sestra som pracovala v pracovnej 
skupine MZ  SR pri pripomienkovaní zákona  NR č. 577/2004Z.z., ktorý bol prijatý NR SR 
a novelizovaný zákonom č. 661/2007 Z.z.V rámci pedagogickej činnostisa venujem, 
transkultúrnemu,onkologickému, chirurgickému, paliatívnemu ošetrovateľstvu a ošetrovateľským 
technikám. Aktívne spolupracujem s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť FN a s mentormi, 
ktorí pôsobia privýchovno – vzdelávacom procese v klinickej praxi. Som aktívnou členkou sekcie 
sestier pracujúcich v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA. V súčasnosti som 
členkou riešiteľského tímu Operačný program vzdelávanie: „Podpora zlepšenia kvality na Trnavskej 
univerzite v Trnave“ – projekt GO. Som členkou Vedeckej rady FZaSP, Etickej a Edičnej komisie 
FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre 
mentorky v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky. V roku 2014 som vydala 
monografiu, ktorá sa zameriava na vedomosti a postoje žien o rakovine krčka maternice. 

 
MUDr. Jozef Benačka, 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 



123 
 

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 ajna 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 ako odborný asistent, okrem toho v 
súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre študijné záležitosti na FZaSP TU v Trnave. Východiskom 
môjho  pracovného zamerania je 26 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných 
asistentiek.  Zameranie všetkých mojich záverečných prác bolo orientované na oblasť pôrodnej 
asistencie. V pedagogickom procese pôsobím v dennej aj externej forme štúdia. Z profesionálneho 
hľadiska sa orientujem na problematiku ošetrovateľstva v komunite, v interných odboroch, etike 
a edukácii v ošetrovateľstve. Som spoluautorkou vysokoškolských učebníc Manuál pre mentorky 
v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie, Ošetrovateľské techniky, hlavnou autorkou 
učebnice Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Pracovala som na projekte EU- Rozvoj 
virtuálnej univerzity, tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem 
vzdelávania. V súčasnosti som členkou riešiteľského kolektívu projektu ASFEU: Inovatívne formy 
vzdelávania: geriatrické ošetrovateľstvo. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľam na 
tvorbe výučbových materiálov a zlepšovaní kvality výučby. Od roku 2011 som členkou Vedeckej rady 
FZaSP.  

 
PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

Na katedre ošetrovateľstva pôsobím od roku 2014 ako odborný asistent. Východiskom pre moje 
pracovné zameranie je 19 ročná klinická prax  na internej a hematologickej ambulancii. Danej 
problematike sa venujem vo všetkých mojich záverečných prácach i publikáciách. V rámci 
prednáškovej činnosti sa venujem: internému ošetrovateľstvu, edukácii v ošetrovateľstve, výchove ku 
zdraviu a ošetrovateľským technikám a klinickým cvičeniam. V rámci klinických cvičení pôsobím na 
internom oddelení.  

 
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 vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené 
a prepracované vydanie. 

 
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

Člen Katedry ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
v Trnave. Prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, Trnavská univerzita v Trnave, 
Vzdelávanie: Výskum v ošetrovateľstve, Seminár k záverečnej práci. Profesijná orientácia: výskum 
vplyvu aktívneho sociálneho učenia v odbore Ošetrovateľstvo na zvládanie a mechanizmy zvládania 
záťaže. Získala som Cenu dekana FZaSP TU za prínos a rozvoj odboru. 
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PhDr. Andrea Bratová, PhD. 
Profesionálne zameranie v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, prvá pomoc. 

V roku 2014 hlavný koordinátor prípravy stanovíšť dňa prvej pomoci Slovenskej resuscitačnej rady dňa 
16.10.2014 v Bratislave za Slovenský Červený kríž. členka hlavného výboru v Slovenskej resuscitačnej 
rady. Členka hlavného výboru v SKSaPA, pre Sekciu sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej 
starostlivosti. Vyžiadaná prednáška na VII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich 
v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou 13. – 14. 06.2014 Poprad Názov 
prednáška: Pregraduálne vzdelávanie sestier v praxi. Členka: redakčnej rady časopisu SKSaPA 
ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Granty: TU Granty z prostriedkov EÚ: člen riešiteľského 
kolektívu na Trnavskej univerzite v Trnave na projekte Geriatrické ošetrovateľstvo. Poďakovanie pre 
členku hlavného výboru jury za účasť na celoslovenskej súťaži  XXII. - ročníka Memoriálu MUDr. 
Vladimíra Haríneka, Nitra 27. – 29.2014 v Nitre.Organizovanie účasti a zapojenie univerzity do 
celoslovenskej súťaže pri nehode s hromadným postihnutím osôb -  Lešť  2014 27. – 28.2014 v Lešti. 

  
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. 

V rámci prednáškovej činnosti sa hlavne zameriavam na manažment, výskum a etiku 
v ošetrovateľstve. V dizertačnej práci som skúmala postoj k vlastnému zdraviu v marginalizovaných 
skupinách. Habilitačnou prácou som riešila význam edukácie v procese poskytovania ošetrovateľskej 
starostlivosti. Som spoluautorka učebnice pre SZŠ Ľudské potreby ako ošetrovateľský problém a  
členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium.  Na pracovisku v Michalovciach zabezpečujem 
plynulý pedagogický proces u externých študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Som 
spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené 
a prepracované vydanie. 
 

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 
 Svoju profesionálnu dráhu orientujem v klinicko – pedagogickej praxi v oblasti ošetrovateľskej 

teórie a pôrodnej asistencie.  Východiskom pre prakticko - teoretický rozvoj pôrodnej asistencie bola 
20 ročná klinická prax na pôrodnej sále a pôrodníckom oddelení. Danej oblasti som sa venovala vo 
všetkých doteraz publikovaných záverečných prácach. V roku 2012 som úspešne habilitovala v odbore 
Ošetrovateľstvo a mojou ambíciou je stať sa garantom študijného odboru Pôrodná 
asistencia.Profesionálnesa zaoberám aj teoretickými východiskami pre rozvoj ošetrovateľskej teórie. 
Ošetrovateľskú teóriu prednášam v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. 
Som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené 
a prepracované vydanie. V roku 2012 som vydala 2 monografie – jednu ako sama autor a druhú 
s kolegyňou doc. PhDr. Helenou Koňošovou, PhD. 

 
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. 

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 SanteHandforHelpJacmel, Haiti a SlovakAid pôrodnicu v Gordhime, Južný Sudán. Po zemetrasení 
na Haiti viedol  záchranný zdravotnícky tím v poľnej nemocnici v ruinách QuisqueyaUniversity, 
PettionVille, Port au Prince, Haiti. V dizertačnej práci sa venoval dostupnosti ošetrovateľskej 
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starostlivosti a liečby HIV v treťom svete a na Slovensku. Publikuje v oblasti zdravotníctva a sociálnej 
práce so zameraním na marginalizované a ohrozené skupiny.Je členom Tropic teamu. 
 
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. 

 
doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 

V súčasnosti sa venujem diagnostike a liečbe onkologických ochorení (krčok, maternice, 
prsník), v pôrodníctve sa venujem problematike peripartálneho krvácania. V pedagogickej činnosti sa 
snažím získané poznatky aplikovať v predmete Gynekológia a Pôrodníctvo na Bc. stupni 
Ošetrovateľstva.  
 

6.3.3 Vzdelávací proces 

Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

Program štúdia je rozdelený na povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety. V týždni je 
maximálne 39 kontaktných hodín (priama výučba), t. j. prednášky, cvičenia, semináre, odborná prax, 
exkurzie.  

Osobitná charakteristika študijného programu 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 
EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Celkový rozsah štúdia je 4 644 kontaktných a 
nekontaktných hodín, z toho: 

- teoretická časť vzdelávania 2 230 hodín 
- klinická prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2 414 hodín.  

Absolventi štúdia získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania sestry. 

Odborná prax zahŕňa: 
- klinické cvičenia v rámci ošetrovateľských predmetov, ktoré sú zaradené v priebehu semestra 

v rozsahu určenom študijným programom 
- súvislú klinickú prax, ktorá je zaradená 2 týždne na konci 1. a 3. semestra, 4 týždne na konci 2. a 4. 

semestra a 12 týždňov v priebehu 6. semestra 
- prázdninovú klinickú prax, ktorá je zaradená 4 týždne po 1. a 2. ročníku. – 280 hod. 
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Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným vedením sestier (mentoriek)  
s vysokoškolským vzdelaním v spolupráci s odbornými asistentmi, docentmi a profesormi FZaSP TU 
v Trnave. V externej forme odborná ošetrovateľská prax prebieha počas celého štúdia v počte 136 
hodín za každý semester na klinických pracoviskách. 

Obsah bakalárskeho študijného programu 

Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje v dennej a externej forme 

štúdia. 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. 

A. Denná forma: 
- Supervízia k ošetrovateľskej praxi - zahŕňa kontrolované samoštúdium, konzultácie, 

vypracovávanie seminárnych prác, kazuistík, prípadových štúdií a riešenie 
problémových úloh 

- Percentuálne vyjadrenie pomeru teoretickej výučby a klinickej praxe v študijnom 
programe 

- Teoretická časť vzdelávania  = 2 302 hod. 
- Praktická časť výučby            = 2 332 hod. 
- Akademický rok trvá od 1. septembra do 31. augusta 
- V semestri je 14 týždňov priamej kontaktnej výučby 
- Súvislá klinická prax študentov sa uskutočňuje pod priamym vedením sestry s 

vysokoškolským vzdelaním v semestri pred skúšobným obdobím 
- Prázdninová klinická prax študentov sa uskutočňuje pod priamym vedením sestry s 

vysokoškolským vzdelaním, v semestri po skúšobnom období. 
- Študent si z povinne voliteľných predmetov zvolí minimálne 1 predmet v každom 

semestri 
- Výberové predmety si študent vyberá v ľubovoľnom počte v každom semestri 

 

B. Externá forma: 

Program externého štúdia rozširuje už získané odborné vzdelanie, takže sa skladá: 

> z odbornej teórie 
- 1 426 hodín sa započíta z programu sesterského štúdia absolvovaného na strednej 

zdravotníckej škole, 
- 874 hodín bude zaradených v programe externého bakalárskeho štúdia ako priama a 

nepriama výučba 

> z odbornej praxe 
- 1 486 hodín sa započíta z programu sesterského štúdia absolvovaného na strednej 

zdravotníckej škole 
- 814 hodín bude rozdelených do dvoch tretín – na klinické pracoviská a jednej tretiny – 

na primárnu zdravotnú starostlivosť. Poslucháč určené kredity získa po predložení 
potvrdenia o absolvovaní odbornej ošetrovateľskej praxe, ktorú absolvoval pred začatím 
štúdia alebo v priebehu štúdia. 
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Formy bakalárskeho štúdia 

Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje už iba v dennej forme štúdia. 

Denná forma štúdia si vyžaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch a klinickej odbornej 

praxi. Aktívne sa zúčastňuje konzultácií organizovaných fakultou. Externá forma štúdia podľa platných 

Smerníc EÚ je ukončená. Dobiehajú iba začaté ročníky. Externá forma štúdia si vyžaduje účasť 

študentov na prednáškach a  konzultáciách organizovaných fakultou dva razy za semester, spravidla 

v trvaní jedného týždňa. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a realizácia 

odbornej praxe na klinických pracoviskách.  

Charakter študijného programu magisterského štúdia 

 Študenti majú možnosť pomocou študijného poradcu zostavovať študijné plány z povinných, 

povinne voliteľných (ktorých dvojice tvoria alternatívne možnosti) a voliteľných predmetov tak, aby 

minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol v jednotlivých akademických 

rokoch 60, pričom študent môže získať aj viac kreditov podľa individuálneho výberu jednotiek 

študijného programu. 

Obsah magisterského študijného programu: 

Magisterský študijný program sa člení na študijné predmety. Štruktúra výučby pozostáva 

z povinných predmetov zameraných na ošetrovateľstvo a manažment v ošetrovateľstve, aby celkové 

poznatky využili ako kvalifikovaní pracovníci pôsobiaci v oblasti ošetrovateľstva.  

Predmet je tvorený jednotkou študijného programu, ktorou je najmä prednáška, seminár, cvičenia 

a odborná prax a skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo 

vymedzenej oblasti. Študijný program sa zameriava na oblasť ošetrovateľstva a manažmentu 

v ošetrovateľstve.  

Na základe študijného poriadku je účasť študentov na prednáškach povinná. Prednášky 

v predmetoch „jadra“ študijného programu vedú profesori, docenti a odborní asistenti. 

Formy magisterského štúdia: 

a) denná forma štúdia 

b) externá forma štúdia 

6.3.4 Vedecko - výskumná činnosť 
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
-  Vedomosti a postoje vybranej vzorky žien o rakovine krčka maternice / Alena Uríčková ; [rec. O. 

Sadovský, M. Redecha, A. Repková, Ľ. Matulníková]. - 1. - Trnava : 
TypiUniversitatisTyrnaviensis,spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - 98 s. - ISBN 978-80-8082-765-6. 
[Uríčková Alena (100%)] 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
-  Dokumentovanie v rozsahu ošetrovateľskej praxe na OIAM a JIS / Helena Gondárová-Vyhničková., 

Andrea Bratová, Silvia Rovná. In: Sestra – ISSN 1335-9444 – Roč. 13., č. 1-2 (2014), s. 39-42 
[Gondárová- Vyhničková Helena (50%) – Andrea Bratová (25%), Silvia Rovná (25%)] 

-  Efektivita pripravenosti dieťaťa na diagnostické a terapeutické postupy / Ľubica Ilievová, Zuzana 
Karabová. In: Socioterapia. _ISSN 1331-7138., Roč. 4., č. 1 (2014), s. 8-10 [Ilievová Ľubica (50%) – 
Zuzana Karabová (50%)] 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
-  Factorsaffectingtheincidence of depression in theelderly / Oľga Kabátová, Alena Uríčková, Andrea 

Botíková In: CentralEuropeanJournal of Nursing and Midwifery. - ISSN 2336-3517. - Vol. 5, Issue 3 
(2014), s. 105-111. [Kabátová Oľga (33%) - Alena Uríčková (33%), Andrea Botíková (34%)] 

-  Laparoscopicsleevegastrectomywithout over-sewing of thestaplelineiseffective and safe / Mojmír 
Kasalický, RadekDoležel, Eva Vernerová, Martin Haluzík. In: Wideochirurgia i innetechniki malo 
inwazyjne = Videosurgery and otherminiinvasivetechniques : kwartalnik pod 
patronatemSekcjiWideochirurgiiTChPorazSekcji Chirurgii BariatrycznejTChP. - ISSN 1895-4588. - 
Vol. 9, Issue 1 (2014), s. 46-52.[...RadekDoležel - Eva Vernerová - Martin Haluzík] 
[Kasalický Mojmír (25%) - RadekDoležel (25%), Eva Vernerová (25%), Martin Haluzík (25%)] 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
-  Imunoterapia a chemoprofylaxia recidivujúcich močových infekcií u žien = Immunotherapy and 

chemoprophylaxis of recurrenturinaryinfections in women / Hromec, J., Krčméry, S., Schildová, D. 
In: Klinická medicína v praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente 
chronických chorôb : zborník vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. 
- Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-
80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 40-52. 
[Hromec Juraj (60%) - S. Krčméry (20%), Daniela Schildová (20%)] 

-  Infekcie protéz po cievnych výkonoch = Graftinfectionsaftervascularreconstructionssurgery / 
Danaj,M. et al.. In: Klinická medicína v praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v 
manažmente chronických chorôb : zborník vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra 
Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
2014. - ISBN 978-80-8082-800-4.-CD-ROM; S. 31-39. [...Jaroslav Pavč - Tibor Molčan - Igor Duda] 
[Danaj Miroslav (40%) - Jaroslav Pavč (20%), Tibor Molčan (20%), Igor Duda (20%)] 

-  Nový postoj v liečbe dekubitov vo Fakultnej nemocnici Trnava = New approach in thetreatment of 
pressureulcers in Universityhospital Trnava / Železkovová, J. et al.. In: Klinická medicína v praxi 2 
[elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických chorôb : zborník 
vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. -CD-ROM;S. 
236-245. [...Alexandra Šimková - Gabriela Doktorová - Jana Boroňová] [Železkovová Jarmila (25%) 
- Alexandra Šimková (25%), Gabriela Doktorová (25%), Jana Boroňová (25%)] 

-  Recidivujúce infekcie reprodukčného traktu v slumoch Nairobi, Keňa = Relaps of 
reproductivetractinfection in Nairobi slum /MarianBartkovjak. In: Klinická medicína v praxi 2 
[elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických chorôb : zborník 
vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4. - CD-ROM; S. 
53-81. 
[BartkovjakMarian (100%)] 

-  Využitie ošetrovateľských klasifikačných systémov v liečbe chronických rán = Application of 
nursingclassification in thetreatment of chronicwounds / Botíková, A. et al.. In: Klinická medicína v 
praxi 2 [elektronický zdroj] : najnovšie trendy a výzvy v manažmente chronických chorôb : zborník 
vedeckých prác / Alžbeta Benedikovičová, Alexandra Šimková [zost.]. - Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-800-4.-CD-ROM;S 06-
213. [...Miroslav Ryska - Mojmír Kasalický - M. Mikulová] [Botíková Andrea (25%) - Miroslav Ryska 
(25%), Mojmír Kasalický (25%), M. Mikulová (25%)] 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
-  Kvalita života starých ľudí z aspektu adekvátnej hydratácie a výživy / Daniela Schildová, Juraj 

Hromec, Alena Uríčková. In: I. Mezinárodníkonference s tématem: Kvalita a jejíperspektivy 
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[elektronický zdroj] : sborník abstrakt / [editor: Marie Macková]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 
2014. - ISBN 978-80-7395-773-5. - CD-ROM; S. 76-83. 
[Schildová Daniela (34%) - Juraj Hromec (33%), Alena Uríčková (33%)] 

-  Mentalreadinessfortheprofession of medicalrescuer / Ľubica Ilievová, Andrea Bratová.  
In: Conferenceproceedings [elektronický zdroj] : 7th International Conference of General Nurses and 
WorkersEducatingParamedicalStaff / Petra Juřeníková, Jana Straková, Alena Pospíšilová (eds.). - 
Brno : National Centre of Nursing and OtherHealthProfessions, 2013. - ISBN 978-80-7013-558-7. - 
CD-ROM; S. 33-43. [Ilievová Ľubica (50%) - Andrea Bratová (50%)] 

-  Význam životosprávy pacienta s alkoholovou chorobou pečene / Jana Jakobejová.  
In: I. Mezinárodníkonference s tématem: Kvalita a jejíperspektivy [elektronický zdroj] : sborník 
abstrakt / [editor: Marie Macková]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. - ISBN 978-80-7395-
773-5. - CD-ROM; S. 35-41. [Jakobejová Jana (100%)] 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
-  Genovate - Identity on academic level / Andrej Kállay et al.. In: SocialWork Identity in 

EuropeanAcademic and Professional Debate [elektronický zdroj] : Book of ScientificArticles / Miriam 
Slaná, Andrej Kállay, Michaela Hromková (eds.). - Trnava : Trnava University in Trnava, 2014. - 
ISBN 978-80-8082-776-2. - CD-ROM; S. 29-33.[...Monica Mary EileenO´Mullane - Daniela 
Kállayová - Alexandra Bražinová - Ľubica Ilievová - Miriam Slaná - Veronika Rehorčíková] 
[...Monica Mary EileenO´Mullane - Daniela Kállayová - Alexandra Bražinová - Ľubica Ilievová - 
Miriam Slaná - Veronika Rehorčíková] 
[Kállay Andrej (70%) - Monica Mary EileenO´Mullane (5%), Daniela Kállayová (5%), Alexandra 
Bražinová (5%), Ľubica Ilievová (5%), Miriam Slaná (5%), Veronika Rehorčíková (5%)] 

-  Kazuistika u pacienta s chronicky hojacou sa ranou liečeného podtlakovou terapiou / Monika 
Střádalová, Andrea Botíková. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník [elektronický 
zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie / Anton Lacko et al. (zost.). - Ružomberok : VERBUM, 
2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 491-498. 
[Střádalová Monika (50%) - Andrea Botíková (50%)] 

-  Klinické výsledky intenzívnej starostlivosti o geriatrických pacientov s využitím skórovacích 
systémov / Gabriela Doktorová. In: IV. ročník konferencie doktorandov : zborník príspevkov / Peter 
Patyi, Lukáš Pavelek (eds.). - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2014. - ISBN 978-
80-8082-773-1. - CD-ROM; S. 45-49. [Doktorová Gabriela (100%)] 

-  Prevencia nozokomiálnych nákaz v ošetrovateľskej starostlivosti / Martina Bobáková, Ľubica 
Ilievová. In: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci : 
zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie / Mária Novysedláková, Helena Kadučáková, 
Mariana Magerčiaková [zost.]. - Ružomberok : Verbum, 2014. - ISBN 978-80-561-0189-6. - S. 22-
31. [Bobáková Martina (50%) - Ľubica Ilievová (50%)] 

-  Prevencia vzniku dekubitov v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana Boroňová.  
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov : zborník z 5. medzinárodnej 
konferencie / Helena Kadučáková, Mariana Magerčiaková (zost.). - Ružomberok : VERBUM - 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0137-7. - S. 62-68. 
[Doktorová Gabriela (50%) - Jana Boroňová (50%)] 

-  Sepsa, rizikové faktory a podiel sestry na prevencii v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, 
Jana Boroňová. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2014 - IX. ročník [elektronický zdroj] : zborník z 
medzinárodnej konferencie / Anton Lacko et al. (zost.). - Ružomberok : VERBUM, 2014. - ISBN 978-
80-561-0180-3. - CD-ROM; S. 315-324. [Doktorová Gabriela (50%) - Jana Boroňová (50%)] 

-  Sepsa, rizikové faktory a preventívne opatrenia v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana 
Boroňová.  In: Horizonty starostlivosti o zdravie : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej 
konferencie / [Ivana Tomková, Klára Gebeováeds.]. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-89702-10-7. - S. 57-70. [Doktorová Gabriela (50%) - Jana 
Boroňová (50%)] 

-  Starý človek ako súčasť citovo zdravej rodiny / Daniela Schildová. In: Rodina - zdravie - choroba : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková [zost.]. - 
Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-
561-0117-9. - S. 319-325.[Schildová Daniela (100%)] 

-  Vyhodnotenie rizika pádov a úrazov u geriatrických pacientov na vybraných pracoviskách FN Trnava 
/ Daniela Schildová. In: IV. ročník konferencie doktorandov : zborník príspevkov / Peter Patyi, Lukáš 
Pavelek (eds.). - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2014. - ISBN 978-80-8082-773-
1. - CD-ROM; S. 73-79. [Schildová Daniela (100%)] 

-  Využitie podtlakovej terapie pri hojení rán - kazuistika / Monika Střádalová, Andrea Botíková. In: 
Horizonty starostlivosti o zdravie : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie / 
[Ivana Tomková, Klára Gebeováeds.]. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 
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2014. - ISBN 978-80-89702-10-7. - CD-ROM; S. 267-276. [Střádalová Monika (50%) - Andrea 
Botíková (50%)] 

-  Význam životosprávy pacienta s alkoholovou chorobou pečene / Jana Jakobejová. In: Rodina - zdravie 
- choroba : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Katarína Zrubáková, Mária 
Novysedláková [zost.]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0117-9. - S. 298-306. [Jakobejová Jana (100%)] 

-  Zhodnotenie úrovne ošetrovania chronických rán u seniorov /Monika Střádalová 
In: IV. Ročník konferencie doktorandov: zborník príspevkov /Peter Patyi, Lukáš Pavelek (eds.) – 
Trnava: Fakulta sociálnej práce TU, 2014 – ISBN 978-80-8082-773-1.- CD-ROM, s. 80-86 
(Střádalová Monika (100%) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
-  Bariérová ošetrovateľská starostlivosť v prevencii nozokomiálnych nákaz u pacientov v pooperačnom 

období / Martina Bobáková, Ľubica Ilievová. In: Věda a výzkum v ošetřovatelství : 
mezinárodnísympozium 26. září 2014 : sborníkvědeckých abstrakt / Alena Pospíšilová, Petra 
Juřeníková (eds.). - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýchzdravotníckýchoborů, 2014. 
- ISBN 978-80-7013-570-9. - CD-ROM; S. 11-13. 
[Bobáková Martina (50%) - Ľubica Ilievová (50%)] 

-  Laparoscopicsleevegastrectomy, bariatricmethodwithlow-rate complications, eightyearsexperience / 
Mojmír Kasalický, RadekDoležel, Eva Koblihová, Eva Vernerová, Martin Haluzík. In: 
Obesitysurgery. - ISSN 0960-8923. - Vol. 24, Issue 7 (2014), s. 1030, P76.[...RadekDoležel - Eva 
Koblihová - Eva Vernerová - Martin Haluzík] 
[Kasalický Mojmír (20%) - RadekDoležel (20%), Eva Koblihová (20%), Eva Vernerová (20%), 
Martin Haluzík (20%)] 

-  Má sleevegastrectomy uspokojivý metabolický efekt? / Mojmír Kasalický. In: 9. Šonkůvden : 
abstrakta / ŠonkůvdenSympozium. - Praha : III. Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 
2014. - ISBN 978-80-905566-1-4. - S. 22. [Kasalický Mojmír (100%)] 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
-  Kompetencie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť / Milan Laurinc, Jana 

Boroňová. In: VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej 
starostlivosti s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : inovácie v odbore anestéziológia a 
intenzívna starostlivosť : zborník abstraktov a prednášok / [editor Milan Laurinc]. - Bratislava : 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-43-7. - CD-ROM; S. 
104. [Laurinc Milan (50%) - Jana Boroňová (50%)] 

-  Pregraduálne vzdelávanie sestier v.s. prax / Andrea Bratová, Ľubica Ilievová.  
In: VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s 
medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : inovácie v odbore anestéziológia a intenzívna 
starostlivosť : zborník abstraktov a prednášok / [editor Milan Laurinc]. - Bratislava : Slovenská komora 
sestier a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-43-7. - CD-ROM; S. 26-27. [Bratová 
Andrea (50%) - Ľubica Ilievová (50%)] 

-  Satisfaction of socialneeds in connectionwithdepression and quality of lifeottheelderly in 
institutionalsettings / Jana Jakobejová, Ľubica Ilievová, Peter Žitný. In: Healthyaging : Book of 
Abstracts : 7th InterdisciplinarySymposium of PublicHealth, Nursing, SocialWork and 
LaboratoryInvestigatingMethods / Martin Rusnák, Kristína Grendová, Viera Rusnáková (eds.). - 
Trnava : Faculty of HealthSciences and SocialWork, Trnava University, 2014. - ISBN 978-80-8082-
801-1. - S. 17. 
[Jakobejová Jana (34%) - Ľubica Ilievová (33%), Peter Žitný (33%)] 

-  Špecifiká anestézie u geriatrického pacienta z pohľadu anestéziologickej sestry / Gabriela Doktorová, 
Lenka Impenzová. In: VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a 
intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : inovácie v odbore 
anestéziológia a intenzívna starostlivosť : zborník abstraktov a prednášok / [editor Milan Laurinc]. - 
Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-43-7. - 
CD-ROM; S. 31-32. 
[Doktorová Gabriela (70%) - Lenka Impenzová (30%)] 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
-  Onkologická onemocnění u dětí / Zuzana Karabová. In: Sestra : odborný časopis pro 

nelékařskézdravotnicképracovníky. - ISSN 1210-0404. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 52-54. 
[Karabová Zuzana (100%)] 

-  Ošetrovateľské štandardy pri krvácaniach z hornej časti tráviaceho traktu / Monika Střádalová, Andrea 
In: Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro zdravotnicképracovníky. - ISSN 
1801-1349. - č. 2 (2014), s. 24-26. 
[Střádalová Monika (50%) - Andrea Lajdová (50%)] 
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BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
-  Kompetencie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť / Milan Laurinc, Jana 

Boroňová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014. - ISSN 1336-183X. - č. 5 (2014), s. 17-19. 
[Laurinc Milan (50%) - Jana Boroňová (50%)] 

-  Materina dúška tymianová (Thymusvulgaris L.) / Andrea Bratová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná 
asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 4 (2014), s. 6-7. [Bratová Andrea (100%)] 

-  Medzinárodná spolupráca sestier na konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej 
starostlivosti v Belehrade / Andrea Bratová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-
183X. - č. 5 (2014), s. 15-16. [Bratová Andrea (100%)] 

-  Repík lekársky / Andrea Bratová. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 6 
(2014), s. 24-25.[Bratová Andrea (100%)] 

-  Výskyt depresie u seniorov žijúcich v dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti / Oľga Kabátová, 
Andrea Botíková, Alena Uríčková. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 
92-96 [0,25 AH]. 
[Kabátová Oľga (33%) - Andrea Botíková (34%), Alena Uríčková (33%)] 

-  Význam prognostických faktorov v odhade priebehu akútnej pankreatitídy / Igor Duda, Miroslav 
Danaj. In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1336-5975. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 109-112. [Duda Igor (50%) 
- Miroslav Danaj (50%)] 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných 
-  Problematika vzniku a prevencie dekubitov v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana 

Boroňová. In: XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb 
[elektronický zdroj] / Irena Kamanová, Lenka Štefáková (ed.). - Bratislava : Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-42-0. - CD-ROM; S. 55-61. [Doktorová Gabriela 
(50%) - Jana Boroňová (50%)] 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
-  ECTS - cesta europeizácie a internacionalizácie vzdelávania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová. In: 

Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z 
odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel 
Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S. 
179-183.[Ilievová Ľubica (100%)] 

-  Hodnotiace nástroje problémového správania u pacientov s alzheimerovou chorobou / Jana 
Martinková. In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný 
sborníkpříspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-
87347-17-1. - CD-ROM; S. 131-135.[Martinková Jana (100%)] 

-  Hojenie rany s využitím podtlakovej terapie - kazuistika / Monika Střádalová, Andrea Botíková. In: 
Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z 
odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel 
Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S. 
150-159. [Střádalová Monika (80%) - Andrea Botíková (20%)] 

-  Kvalita života pacientov po totálnej laryngektómii pre karcinóm hrtanu / Jana Boroňová. In: Cesta k 
modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z odborné 
konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. 
- Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S. 123-130. 
[Boroňová Jana (100%)] 

-  Saturácia sociálnych potrieb v súvislosti s depresiou a kvalitou života u seniorov v inštitucionálnom 
zariadení / Jana Jakobejová, Ľubica Ilievová, Peter Žitný. In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. 
[elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, 
Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v 
Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S. 104-111. [Jakobejová Jana (40%) - Ľubica 
Ilievová (40%), Peter Žitný (20%)] 

-  Špecifiká výživy u pacienta s antikoagulačnou liečbou / Silvia Puteková. In: Cesta k 
modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborníkpříspěvků z odborné 
konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. 
- Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-17-1. - CD-ROM; S. 117-122. 
[Puteková Silvia (100%)] 

-  Univerzitné vzdelávanie a psychická pripravenosť zdravotníckeho záchranára na povolanie / Andrea 
Bratová. In: Cesta k modernímuošetřovatelství XVI. [elektronický zdroj] : recenzovaný 
sborníkpříspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
18.09.2014 / editor: Daniel Jirkovský. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-
87347-17-1. - CD-ROM; S. 184-194. [Bratová Andrea (100%)] 
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BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 
-  Obojstranný spontánny hemopneumothorax - život ohrozujúci stav / Miroslav Danaj, Igor Duda. In: 

Slovenská chirurgia : Suplement 1/2014. - ISSN 1339-8202. - Roč. 11, S1 (2014), s. 12-13. [Danaj 
Miroslav (50%) - Igor Duda (50%)] 

-  Sleevegastrectomy - bariatrická metóda s uspokojivým metabolickým efektom / Mojmír Kasalický. 
In: XII. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : program / Slovenské obezitologické 
dni. - Piešťany : Slovenská lekárska spoločnosť, 2014. - S. 14. 
[Kasalický Mojmír (100%)] 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
-  Recenzia zborníka abstraktov z kongresu sestier pracujúcich v odbore ARIM / Jana Boroňová, Andrea 

Botíková. In: Mezinárodní kongres sesterpracujících v oboru ARIM Praha 2014 : sborníkpřednášek / 
[ed. Miroslav Hmirák]. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2014. - ISBN 978-80-87347-18-8. - S. 
63-64. [Boroňová Jana (50%) - Andrea Botíková (50%)] 

 
 
Štatistika publikácií: 
 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
(AAA, AAB, ABA, ABB) 

AAA Vedecké monografie vydané v zahr. vydavateľstvách 1 
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 
(ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácom vydavateľstve  
BCI Skriptá a učebné texty   
EAI Prehľadové práce - knižné 1 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru  

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia,  
patenty a objavy 
(ADC, ADD, AEG, AEH, AGJ, BDC, BDD, CDC, CDD) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch  

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 
(ABC, BD, ACC, ACD, ADE, ADF, ADM,AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AGI 
BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach  2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  3 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 12 
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 3 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 4 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 2 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 6 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 1 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 7 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)  
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 2 

Iné 
SPOLU 51 
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Profil vedecko-výskumnej činnosti  za rok 2014 - Tropic team 

- 240114 Malária ako príčina materskej mortality 
- 310114 Intrapartálnyzidovudin 
- 060214 VplyvARTna rizikové správanie  
- 140214 Multiúrovňová rezistencia E.coli UTI 
- 140314 Dengueshock syndróm klinické charakteristiky vietnamských detí 10 ročná štúdia 
- 280314 Kombinovaná ARV liečba a predčasný pôrod 
- 110414 Lopinavirmonoterapia v PMTCT  
- 250414 HIV-RNA genotypová analýza v prostredí s  nedostatkom zdrojov 
- 250414 Kedy peripartálny IV zidovudine? 
- 250414 Mimoriadna heterogenita virologickej odpovede 
- 090514 Tafenoquin plus chloroquin v prevencii relapsevivaxmalarie 
- 230514 Prežívanie detí – nekonečný príbeh 
- 300514 ARV liečba ako prevencia 
- 130614 Bezpečnosť Tenofoviru (TDF) v gravidite 
- 130614 HIV rezistencia v ARV PMTCT 
- 270614 Alkohol a včasná mortalita v Rusku 
- 270614 Návratnosť investícií do zdravia žien a detí do roku 2035 
- 120914 2. línia ART v Afrike 
- 031014 Závažná bakteriálna infekcia novorodencov 
- 031014 HIVAIDS a materská mortalita v Afrike 
- 031014 Tehotnosť a infekcia 
- 141114 Episiotomia a prenos HIV v Zambii 
- 051214 Infekčné ochorenia v USA 
- 121214 H1N1 2009 u tehotných po 5rokoch  
- 191214 Spolupráca zdravotníkov pri hurikáne na Filipínach 

 

Projektová činnosť 

 
A. Projekty riešené na Katedre ošetrovateľstva 

- Názov projektu: Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave: Geriatrické 
ošetrovateľstvo 
Trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2015 
Financujúca organizácia: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ, Programové obdobie 2007-2013 
Cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania, podpora 
spolupráce medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja na národnej 
a medzinárodnej úrovni, rozvoj ľudských zdrojov a zatraktívnenie štúdia medzinárodnou 
spoluprácou s cieľom adaptácie na potreby vedomostnej spoločnosti. Špecifickým cieľom 
projektu je príprava koncepcie nového študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo, 
určeného pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia. 
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 
Riešitelia projektu: prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc., prof. MUDr. Mojmír Kasalický, 
CSc., doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., PhDr. Andrea 
Lajdová, PhD., PhDr. Alena Uríčková, PhD., PhDr. Jana Martinková, PhD., PhDr. Andrea 
Bratová, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD., prof. doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., Ing. 
Daniela Naništová, PhDr. Lukáš Pavelek, PhD. 

 
B. Projekty podané pod gesciou inej katedry / pracoviska -  financované 

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

 
C. Projekty podané Katedrou ošetrovateľstva – nefinancované 

- Názov projektu: Manažment mentorstva v ošetrovateľskej praxi 
Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2017 
Financujúca organizácia:  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je komplexne spracovať problematiku mentorstva 
v ošetrovateľstve a napísať monografiu s celoslovenskou pôsobnosťou určenú pre mentorov 
ošetrovateľstva, študentov ošetrovateľstva a sestry v zdravotníckych zariadeniach, ktoré 
prichádzajú do kontaktu so študentmi. 
Koordinátor projektu: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
Riešitelia projektu: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., PhDr. Andrea Lajdová, PhD., 
PhDr. Alena Uríčková, PhD., doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (Katolícka Univerzita 
Ružomberok) 
Partneri: Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku 

- Názov projektu: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v komunikácii s pacientmi 
so sluchovým postihnutím 
Trvanie projektu:1.1.2015- 31.12. 2017 
Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 
Cieľ projektu: Cieľom projektu je aktívne prispieť k zlepšeniu riešenia debarierizácie v 
komunikácii medzi zdravotníckym personálom a pacientmi so sluchovým postihnutím a tým 
k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre sluchovo postihnutých ako špecificky 
znevýhodnenej časti populácie.  
Koordinátor projektu: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
Riešitelia projektu: RNDr. Alžbeta Benedikovičová, PhD., PhDr. Andrea Bratová, PhD.,  
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., doc. MUDr. Mgr. JanBydžovský, DiS., PhD., doc. PhDr. 
Dagmar Kalátová, PhD., PhDr. Lenka Průšová, PhD., Mgr. Andrea Odrášková, Jiří Kabát 
Partneri: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sv. 
Jana NepomukaNeumanna, Příbram, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo 
postihnutých Trnavského kraja, Občanské sdružení Most k domovu, Agentura, Domácí 
ošetřovatelská péče 

 

Medzinárodná spolupráca 

 
ERASMUS 
 
Účasť učiteľov na projektoch ERASMUS – prijatí učitelia, 2014 
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> Petr Snopek , ČR, Univerzita Tomáš Bati, Zlín, 13.5. – 16.5. 2014 

> ZdénkaMikšová, ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, 26.5. – 30.5. 2014 

> Lenka Kroupová, ČR, Universitz of West Bohemia, Plzeň, 22.9. – 26.9. 2014 

 
Účasť učiteľov na projektoch ERASMUS – vyslaní učitelia, 2014 

> doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.,  –  ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 17.3 – 21.3. 2014 

 
Účasť študentov na projektoch ERASMUS – vyslaní študenti, 2014 

> Anna Mária Slezáková  – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 30.9. 2013 – 5.2. 2014 

> Jarmila Kulová - ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 30.9. 2013 – 5.2. 2014 

> Alexandra Mišíková - ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 30.9. 2013 – 5.2. 2014 

> Mária Novanská – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 23.6 2013 – 01/2014 

> Natália Novotná – ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 23.6 2013 – 01/2014 

> Zdenka Barnasová - ČR, Karlova Univerzita v Prahe, 10/2013 – 01/2014 

Členstvo v odborových organizáciách 

A. Domáce odborné organizácie 
1. Vedecká rada TU v Trnave: 

> doc. PhDr. ĽubicaIlievová, PhD. 
2. Vedecká rada FZSP TU: 

> doc. PhDr. ĽubicaIlievová, PhD. 
> prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 
> doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  
> prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 
> PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

3. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek: 
> doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 
> doc. PhDr. ĽubicaIlievová, PhD. 
> doc. PhDr. Darina Wiczmandyová, PhD. 
> PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
> PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 
> PhDr. Jana Martinková, PhD. 
> PhDr. Andrea Bratová, PhD. 
> PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 
> PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

4. Národná komisia pri SKSaPA: 
> doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

5. Členstvo v redakčných radách 
> doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

6. Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia onkologických sestier 
> PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

7. Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mammológii 
> PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

8. Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 
> PhDr. Jana Martinková, PhD. 
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9. Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier 
> PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

10. Členstvo v redakčných radách 
> doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

(Člen redakčnej rady časopisu  Socioterapia, Inštitút psychoterapie a socioterapie  (IPS) 
www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138) 

11. Členstvo v edičnej rade 
> doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM 
 
 

B. Zahraničné odborné organizácie 
1. 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 

 

Iné aktivity 

 

SCK_VKK_2014_FZaSP.pdf
 

SKK-2013-A4-ODBERY.pdf
 

SCK_TS_VKK_2014.pdf
 

  

http://www.jhsci.ba/
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Pedagógovia a študenti s FZaSP sa v dňoch 27.-28. marca 2014 zúčastnili na štvrtom ročníku 

medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok v Dobrej Nive a na Lešti. 

Podujatie každoročne organizuje občianske združenie SALUS VITALIS v spolupráci s viacerými 

organizáciami. Záštitu nad podujatím prevzali minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák, minister 

obrany SR JUDr. Martin Glvač a rektorka SZU v Bratislave Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

Odborný garanti podujatia boli MUDr. Táňa Bulíková, PhD. a pluk. MUDr. Vladimír Lengvarský, 

MPH. Na konferencii boli i odovzdané ceny „Hrdinovia medzi nami - cena MUDr. AngrejaFaglica". 

Toto ocenenie je udeľované za pomoc v nepredvídanej situácii. V roku 2014 ocenenie získali Bc. 

Zuzana Bulková a Vladislav Wágner. Skončením konferencie sa účastníci presunuli do VVP Lešť, kde 

prebiehala súťaž posádok RZP a RLP. My sme sa zúčastnili tejto súťaže i cvičenia v pozícii figurantov 

i pozorovateľov. Počas celého trvania sme získali množstvo cenných vedomostí a zručností. Na súťaži 

bolo v modelových situáciách predvedených 6 zásahov. Súťaže sa zúčastnilo až 160 figurantov. Z toho 

bolo z TU v Trnave FZaSP 33 študentov z katedry ošetrovateľstva a sociálnej práce. Z radov 

vysokoškolských pedagógov sa zúčastnili doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda 

Kovalčíková, PhD., z katedry sociálnej práce. PhDr. Bratová Andrea, PhD. z katedry ošetrovateľstva a 

Mgr. Ľubomír Holkovič, z katedry verejného zdravotníctva. Všetci sme spoločne vydržali viac ako 16 

hodín v začiatočnej nočnej a veľmi skoro pokračujúcej dennej etape. V roku 2014 sa súťaž a zároveň i 

cvičenia sa zameriavala na NHPO (nehody s hromadným postihnutím osôb). Všetci účastníci z FZaSP 

sme boli účastníkmi triedenia zranených, taktiež i pri vytváraní hniezda zranených i odsune v situácii 

100 zajatých a neskôr zranených osôb pri teroristickom útoku a nasledovnej prestrelke. Vyvrcholením 

tejto úlohy bolo zajatie samotných zdravotníckych záchranárov. Na inom mieste bola modelová situácia 

nočného pádu lietadla na rúbanisku v ťažkom teréne. Na dennej etape sme sa všetci účastníci z FZaSP 

zúčastnili pádu 3. poschodovej budovy po zemetrasení s asistenciou záchranárskych psovodov a psíkov 

pri prehľadávaní sutín. Nasledujúce modelové situácie predstavovali zrážku osobného vlaku a cisterny 

s čpavkom, kde bol potrebný zásah s dekontaminačnou jednotkou. Pokračovali ďalšie situácie, ktoré 

boli pre všetkých obohatením. Mali sme možnosť vidieť a reagovať na zdravotníckych záchranárov, 

ktorí boli v role záchranárov i v role veliteľa zásahu. My sme sa ocitli role pacientov, ktorých bolo 

potrebné ošetriť a postarať sa o nich, preto sme si veľmi cenili empatický prístup zdravotníckych 

záchranárov. Okrem našich dojmov sme si odniesli omnoho viac, boli to vedomosti, zručnosti. Mohli 

sme na vlastnej skúsenosti porovnať reakcie ľudí v krízových situáciách a to nielen na strane pacientov, 

ale i na strane záchranárov, hasičov, polície. Z cvičenia sme si odnášali množstvo vedomostí, ktoré 

využijeme i pri poskytovaní prvej pomoci. Všetky situácie boli obohatením z hľadiska vedomostí i 

zručností, ktoré je možné získať iba samotnou praktickou skúsenosťou. Každý z účastníkov si odniesol 

nové možnosti svojho profesionálneho rozvoja, ktoré isto obohatia profesionálny rast. Boli sme veľmi 

radi, že sme sa mohli zúčastniť a patriť medzi partnerov tohto odborného podujatia. Všetci, ktorí sme 

zúčastnili by sme chceli úprimne poďakovať za podporu, že sme sa mohli zúčastniť na podujatí. Naša 

vďaka patrí jednako organizátorom, zdravotníckym záchranárom i veľkej podpore pána dekana prof. 
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MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., na  FZaSP TU v Trnave, pre našu účasť na podujatí. Všetci sa úprimne 

tešíme na ďalší ročník súťaže. 

Organizovanie účasti a zapojenie univerzity do cvičenia havárie lietadla s nehodou s 

hromadným postihnutým osôb v Bratislave na Letisku Milana Rastislava Štefánika, Bratislava 

16.5.2014 v Bratislave. 

Cvičenie na bratislavskom letisku. Dňa 13.5.2014 sa pedagógovia a študenti z FZaSP TU v 

Trnave zúčastnili na cvičení, ktoré sa konalo na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Cieľom bolo 

preveriť kooperáciu jednotlivých záchranných zložiek a pripraviť ich na prípadné hromadné nešťastie. 

To bolo hlavnou úlohou cvičenia na bratislavskom letisku, pri ktorom havarovalo lietadlo s takmer 189 

osobami – figurantmi, na palube. Na cvičení sa zúčastnilo viac ako 300 členov záchranných zložiek. 

Cvičenie predstavovalo situáciu, kedy sa stalo nešťastie počas pristávacieho manévru. Cvičenie malo 

preveriť reálne časové zvládanie situácie a schopnosti vysporiadať sa s hromadnou katastrofou počas 

letovej prevádzky, medzi záchrannými zložkami. Za Trnavskú univerzitu sme zúčastnili cvičenia z 

FZaSP, konkrétne 33 osôb. Všetci sme sa aktívne zúčastnili nácviku nešťastia v letiskových priestoroch, 

konkrétne z katedry ošetrovateľstva a sociálnej práce. Z radov vysokoškolských pedagógov sa 

zúčastnili z katedry sociálnej práce doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda 

Kovalčíková, PhD., Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., z katedry ošetrovateľstva PhDr. Bratová Andrea, 

PhD. Z cvičenia sme si všetci odniesli množstvo vedomostí, skúseností, zručností a dojmov.  

Organizovanie stretnutia s hlavným organizátorom tábora pre deti Štvorlístok deťom 

moderátorom a držiteľom OTO Patrikom Hermanom na pôde Trnavskej univerzity v Trnave s 

študentami a pedagógmi dňa 31.3.2014 o 10.00 hod., v aule Trnavskej univerzite v Trnave, v budove 

Fakulty zdravotníctva s sociálnych vied, predstavil Patrik Herman projekt Štvorlístok deťom. 

Organizátor stretnutia s držiteľom OTO Patrikom Hermanom 

Organizovanie Valentínskej kvapky krvi: Valentínska kvapka krvi  v roku 2014 na FZaSP. 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sa dňa 17. marca 2014 zapojila k celoslovenskej 

kampani „Valentínska kvapka krvi“, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci 

s Národnou transfúznou službou SR a HTO nemocníc na celom Slovensku. Tohtoročným heslom 

kampane bolo: „Pre niekoho si ten pravý“. Heslo tohtoročnej kampane sa však neprihováralo iba 

zaľúbeným. Hlavnou prioritou bolo vyzvať všetkým a upozorniť, že každé rozhodnutie človeka darovať 

krv zachraňuje niekomu život. Práve darovaná krv môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente pre 

odkázaného na pomoc. Veľmi nás potešilo, že sa i v univerzitných priestoroch do akcie zapojili 

zamestnanci univerzity a študenti v krásnom počte 49 darcov, ktorí boli ochotní „kvapkami svojej krvi“ 

prispieť k záchrane zdravia a života tých, ktorí sa ocitnú v nečakanej situácii, ktorí sú odkázaní na 

najhumánnejší dar od iného človeka. Budeme sa snažiť vytvoriť tradíciu pre Študentskú a Valentínku 

kvapku krvi na pôde univerzity. Najbližšie by sme chceli realizovať na univerzite Študentskú kvapku 
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krvi v období októbra 2014, Valentínku kvapku krvi vo februári 2015 termín spresníme. Organizátor 

Valentínskej kvapky krvi. 

Organizovanie Študentskej kvapky krvi: Študentskú kvapku krvi, ktorá sa uskutočnila v budove 

FZaSP, miestnosť F 105 v utorok 11.11.2014 v čase od 8:00 - do 11:00 hod. Zúčastnilo sa 66 

darcov.Organizátor Študentskej kvapky krvi.  

Organizovanie Vianočnej kvapky krvi: Vianočná kvapka krvi, ktorá sa konala v budove FZaSP, 

dňa 4.12.2014 v čase od 8:00 do 11:00 h, v miestnosti F - 105. Katedra ošetrovateľstva, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave, v spolupráci s Národnou transfúznou 

službou SR (NTS SR) a Slovenským červeným krížom pripravila pre vás kampaň Vianočná kvapka 

krvi. Motívom kampane,  je darovať krv a týmto darom zachrániť život. Srdečne privítame všetkých 

darcov. FZaSP, Katedra ošetrovateľstva. Zúčastnilo sa 47 darcov.  

Organizovanie účasti a zapojenie katedry ošetrovateľstva: Dní zdravia  Bratislava 19. – 

20.06.2014 v Bratislave, aktívna účasť na podujatí, prezentácia univerzity, fakulty, katedry, zapojenie 

a spolupráca 8 študentov na podujatí z katedry ošetrovateľstva.  

 

6.3.5 Vízie do roku 2015 

Pedagogický proces 

- zavedenie e-learningu v študijnom programe Ošetrovateľstvo  
- aktívne zapájať sestry – mentorky do pedagogického procesu a zefektívniť hodnotenie študentov v 

podmienkach klinickej praxe 
- inovovať a zlepšiť priestorové, materiálne vybavenie vo FN v Trnave pre študentov Ošetrovateľstva 

v odborných učebniach 
- monitorovanie kvality výučby, skvalitnenie procesu výučby 

Výskum 

- zefektívnenie VVČ produktivity jednotlivých členov katedry – individuálny pohovor s každým 
pedagógom 

- vypracovanie kariérneho plánu každého zamestnanca 
- publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch simpactom 
- zvýšiť počet citácií v zahraničných databázach 
- naďalej spracovať a získať vedecké a vzdelávacie projekty ( APVV, KEGA, VEGA  a iné) 

Medzinárodná spolupráca 

- podporovať študentské a učiteľské mobility – Erasmus 
- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta 

Iné 
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- propagovať fakultu a študijný odbor Ošetrovateľstvo – v médiách, na dobrovoľníckych a 
humanitárnych akciách,  

- organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 
- spolupráca s absolventmi študijného odboru Ošetrovateľstvo – spoločné aktivity v oblasti výchovy 

a vzdelávania študentov 
- zintenzívniť spoluprácu s SKSaPA na Slovensku 
- vypracovanie hodnotiacich kritérií pre pedagogických a THP pracovníkov, ktorí participujú v 

odbore 
- zlepšovať kultúru na akademickej pôde (kultúru vnútorného prostredia), komunikačné zručnosti 

pedagógov ako aj študentov 

6.4 Výročná správa o činnosti Katedry sociálnej práce 

Katedra sociálnej práce vznikla vo februári 2008 zlúčením troch katedier, dovtedy 
zabezpečujúcim vzdelávanie v sociálnej práci na FZaSP TU v Trnave, a to Katedry aplikovanej 
sociálnej práce, katedry Teórie sociálnej práve a Katedry dobrovoľníctva, charitatívnej a misijnej práce. 
Hlavné zámery katedry ostali nezmenené, a to: zvyšovanie kvality vzdelávania, rozširovanie 
zahraničnej spolupráce a mobility (tak učiteľskej ako aj študentskej) a zvyšovanie podielu vedecko-
výskumnej činnosti, stabilizácia personálneho obsadenia, zabezpečenie garancie pre všetky tri stupne 
vysokoškolského štúdia a získanie akreditácie pre habilitačné a inauguračné konania v čo najskoršom 
termíne. 

- V roku 2009 Katedra úspešne akreditovala 4 študijné programy:  

- V bakalárskom stupni – Sociálna práca a Sociálna práca v zdravotníctve 

- V magisterskom stupni – Sociálna práca a Organizácia a riadenie sociálnych služieb 

- Taktiež bolo akreditované doktorandské štúdium v odbore sociálna práca. 

- Katedra SP nezískala právo habilitačných a inauguračných konaní.  

 

V roku 2014 predložila materiál na komplexnú akreditáciu, v rámci ktorej usiluje o akreditáciu 
aktuálnych študijných programov (s primeranými úpravami) a o získanie akreditácie pre habilitačné 
a inauguračné konania.  

6.4.1 Orgány a riadenie 

Katedra sociálnej práce má nasledovné stupne riadenia: 

Vedúci katedry :   doc. PhDr. Ondrej Botek, Ph.D. 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. PhDr. Martina Žáková, Ph.D. 
Tajomník katedry:   doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, Ph.D. 
Členovia katedry k 1. 1. 2014: 
Členovia katedry k 31. 12. 2014: 
Ďalšími orgánmi sú ad hoc tvorené komisie, riešiace špecifické otázky katedry 
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6.4.2 Vzdelávanie 

Charakteristika a organizácia štúdia 

 V súčasnosti Katedra sociálnej práce zabezpečuje vzdelávanie v dvoch bakalárskych študijných 
programoch (sociálna práca, sociálna práca v zdravotníctve), dvoch magisterských študijných 
programoch (sociálna práca, riadenie a organizácia sociálnych služieb) a jednom doktorandskom 
študijnom programe (sociálna práca).  

Vo všetkých troch stupňoch je štúdium realizované v internej aj externej forme. Bakalársky 
stupeň pozostáva zo 6 semestrov, magisterský zo 4 semestrov, interný doktorandský zo 6 semestrov 
a externý doktorandský z 10 semestrov.  

Vývoj počtu študentov 

Počty študentov i v tomto roku klesali.  Konkrétne čísla viď. Správa študijného oddelenia. 

Riadiaca a kontrolná činnosť 

Systém kontroly kvality a výsledkov vzdelávacieho procesu vychádza z platných interných 
predpisov fakulty a ostatných príslušných legislatívnych noriem (pracovný poriadok, zákon o VŠ, 
zákonník práce, zákon o verejnej službe, atď.). Hlavnými kritériami sú doteraz najmä kontrola 
dodržiavania výučby (podľa platného rozvrhu) a plnenie minimálnych kritérií vedeckovýskumnej 
činnosti (najmä so zameraním na predmety, ktoré člen katedry zabezpečuje). Hodnotenie členov katedry 
vychádza najmä z ekonomického prínosu v pedagogickej i vedeckej činnosti. Hodnotí sa však i aktivita 
a participácia na zabezpečovaní chodu katedry, fakulty a univerzity.   

Sociálna problematika 

V oblasti sociálnej politiky sa Katedra sociálnej práce riadi platnými normami Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave. Okrem aktivít, vyplývajúcich z týchto predpisov 
nerealizuje iné sociálne zabezpečenie pedagógov. V rámci podpory študentských aktivít ide najmä 
o podporu ŠVOČ (finančné odmeny pre úspešných účastníkov fakultného a celoslovenského kola), 
medzinárodných študentských vedeckých podujatí (letná škola na Ostravskej univerzite) a športovo-
relaxačných aktivít (športový deň).  

Celoživotné vzdelávanie 

V oblasti celoživotného vzdelávania Katedra sociálnej práce v roku 2014 zabezpečovala 
realizáciu vzdelávania v rámci projektu „Univerzita tretieho veku“. 

6.4.3 Veda, výskum a umenie 

Stratégia, koncepcia a organizácia vedy, výskumu a umeleckej tvorby 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce katedra je katedra zapojená do dvoch 
medzinárodných inštitúcii, a to: European Research Institute for Social Work (ERIS) a Social 
Wirtschaft und Social Economy (SOWOSEC).   
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Intenzívna spolupráca pokračuje aj s Univerzitou v Hradci Králové a Jihočeskou univerzitou. 
V roku 2014 katedra riešila nasledovné vedecké projekty:  

- APVV -0524-12 Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska (2013-2017) 
- VEGA 1/0487/2014 Kľúčové koncepty vybratých systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti 

rodín v intenciách sociálnoprávnej ochrany detí (2014-2016) 

Výsledky a výstupy vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti 

Výsledky a výstupy vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti sú uvedené v správe oddelenia pre 
vedu a výskum. 

Komplexná akreditácia 

V roku 2014 katedra pripravila materiály na komplexnú akreditáciu. Požiadala o akreditovanie 
dvoch bakalárskych študijných programov, dvoch magisterských študijných programov a jedného 
doktorského študijného programu. Taktiež požiadala o uznanie práv na habilitačné a inauguračné 
konania.  

Výsledky hodnotenia úrovne KSP v oblasti vedy a umenia hodnotené vedeckou radou FZaSP 

Uvedie vedecká rada FZaSP 

6.4.4 Ľudské zdroje 

Personálna politika KSP 

Cieľom Katedry sociálnej práce je zefektívňovať personálnu politiku, najmä s cieľom 
stabilizovať počet členov katedry na počet, potrebný pre efektívne napĺňanie tak pedagogickej ako aj 
vedeckej a výskumnej činnosti. Dôležitým cieľom je tiež zabezpečiť primerané vekové rozloženie 
členov katedry.   

6.4.5 Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy 

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

Katedra sociálnej práce je spoluzakladajúcim členom European Research Association for Social 
Work (ERIS), ktorého členom je ďalších 5 univerzít: 

− Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt 
− Katolická vysoká odborná škola v Severním Porýní-Westfálsku 
− Katolická univerzita v Lille 
− Univerzita Hertfordshire 
− University of Kuopio 
− Ostravská univerzita v Ostravě 

Katedra sociálnej práce je tiež členom platformy SOWOSEC. V tejto platforme sú zapojené 
nasledovné krajiny:  

http://www.ku-eichstaett.de/
http://www.katho-nrw.de/
http://www.univ-catholille.fr/
http://www.herts.ac.uk/
http://www.uku.fi/
http://www.osu.cz/
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− University of Applied Sciences Munich,  
− University of Silesia in Katowice,  
− University of Cluj-Napoca  
− University of Ostrava,  
− Debrecen University .  

Medzinárodné projekty 

SOWOSEC – projekt v rámci programu Sokrates, príprava medzinárodného študijného 
programu „Organizácia a riadenie sociálnych služieb“, ktorý bol na národnej úrovni úspešne 
akreditovaný. Tento program sa zároveň  realizuje ako Join Degree program s vyššie uvedenými 
univerzitami.  

Mobility študentov a učiteľov TU 

Viď správa oddelenia pre zahraničie. 

Členstvá v medzinárodných organizáciách: 

> ERIS,  
> SOWOSEC,  
> CEVS - Centrum pre edukáciu a výskum seniorov 

Vycestovania zamestnancov do zahraničia a prijatia zahraničných hostí 

A. Vycestovanie zamestnancov do zahraničia:  
> Botek, Kállay Slaná, Pavelek – Veľká Británia 
> Botek: Rakúsko, Maďarsko 
> Pavelek: Poľsko 
> Levická: Česká republika 

B. Prijatie zahraničných hostí: 

> Zahraniční hostia: 
> ERASMUS mobility: 

Viď správa oddelenia pre zahraničné vzťahy.  

Organizácia podujatí 

- Konferencia Dobrá prax – Naša inšpirácia (v spolupráci s VÚC) 

Medzinárodné ocenenia 

 

http://www.fh-muenchen.de/
http://english.us.edu.pl/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.osu.cz/
http://www.unideb.hu/
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