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1. Študijné oddelenie  

1.1 Organizačno-administratívna činnosť referátu pre študijné záležitosti 
 
BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

 

Január – Marec 

• Evidencia prihlášok na akademický rok 2015/16 

• nastavenie prijímacieho konanie do systému MAIS na akademický rok 

2015/16, kontrola prihlášok; 

• nahrávanie prihlášok do systému MAIS; 

• Kontrola študijných výsledkov po zimnom semestri; 

• kontrola hodnotenia – študentov 1. ročníkov Bc. stupňa štúdia; 

• uzávierka  ZS 2014/15 v systéme MAIS, preklopenie systému MAIS na letný 

semester a nahrávanie povinne voliteľných a voliteľných predmetovna letný 

semester; 

• vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok do letného semestra 

(1.ročník – 25 kreditov do letného semestra); 

• Motivačné štipendium - spracovanie podľa priemerov, schválené Kolégiom 

dekana a vyplatené; 

 

Apríl – Jún 

• 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; 

• 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; 

• Príprava štátnicových záznamov; 

• Spracovanie dokumentov zo štátnych skúšok do systému MAIS; 
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• Kompletné vyhotovenie všetkých dokladov o ukončení štúdia (vysvedčenie, 

dodatok k diplomu, diplom); 

• Evidencia absolventov; 

• Slávnostné promócie absolventov; 

• Príprava Študijného programu na akademický rok 2016/17; 

• Príprava a spracovanie predzápisu a zápisu povinne voliteľných a voliteľných 

predmetov na akademický rok 2016/17 v  systéme MAIS; 

• Príprava harmonogramu štúdia na nasledujúci akademickéhý rok, jeho    

pripomienkovanie a schválenie Kolégiom dekana; 

• prvý termín opravných štátnic. 

Júl – September 

• odvolacie konanie neprijatých uchádzačov Bc. stupňa; 

• spracovanie zostav podľa požiadaviek rektorátu - kompletné spisy odvolaných 

uchádzačov; 

• Zápis študentov do Bc. stupňa – 1. ročník; 

• Evidencia a spracovanie dokladov pre výberové konanie do Mgr. stupňa; 

• Kompletné zostavy pre výberové konanie do Mgr. stupňa; 

• zostavy bodových hodnotení; 

• zasielanie dekrétov a výsledky výberového konania; 

• odvolacie konanie pre Mgr. stupeň; 

• Zápis študentov do Mgr. stupňa – 1. ročník; 

• Zápis študentov vyšších ročníkov podľa systému MAIS; 

• kontrola študijných výsledkov, vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok 

pre postup do ročníka; 

• Príprava a zverejnenie nových študijných programov pre prijímacie konanie 

2016/17; 

• Prvý a druhý termín opravných štátnic; 

• Odovzdávanie Bc. diplomov; 

• Kompletné spracovanie sociálnych štipendií a vyplatenie – spracovanie 

priebežne; 

• Uzávierka  letného semestra v systéme MAIS za rok 2015/16. 

 

Október – December 
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• Akadémia vzdelávania VAPAC Bratislava;  

• prezentácia študijných programov pre prijímacie konanie 2015/16; 

• Štatistické výkazy pre UJPŠ a zápis študentov; 

• Kontrola a spracovanie nadštandardnej dĺžky štúdia a školné na 

akademický  rok 2015/16; 

• Dekréty o výške školného; 

• Slávnostná imatrikulácia; 

• Spracovanie a nastavenie nového akademického roku v systéme MAIS; 

• Motivačné štipendium - kompletné spracovanie podľa priemerov; 

• Spracovanie a evidencia vysokoškolských pôžičiek – priebežne. 

 

1.2 Prijímacie konanie 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU pre akademický rok 2015/16 ponúkla  študijné 

programy v bakalárskom a magisterskom stupni. Podmienky pre prijímacie konanie boli 

zverejnené v októbri 2015 na internetovej stránke fakulty. 
 

Tabuľka č.1: Podmienky pre prijímacie konanie za jednotlivé odbory 

Názov 
študijného 

odboru 

Názov študijného 
programu 

Druh 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Akreditáci
a 

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 

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 

 

 



11 
 

 

 

 
 

Tabuľka č. 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 93 58 52 203 - - - - 
Sociálna práca 17 21 42 80 9 12 14 35 

Verejné 

zdravotníctvo 

31 34 48 113 1 4 5 8 

LVM v 

zdravotníctve 

88 70 64 222 1 4 2 7 

SP v zdravotníctve  3 2 5  2 1 3 

spolu 229 186 208 623 11 20 22 53 

 
Tabuľka č. 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 23 30 53 12 13 25 

Ošetrovateľstvo - - - - 34 34 

Sociálna práca 31 25 56 26 26 52 

Verejné zdravotníctvo 51 43 94 2 22 24 

LVM v zdravotníctve - - - 10 10 10 

spolu 105 98 203 40 105 145 

1.3 Absolventi TU FZaSP za rok 2015 
 
Tabuľka č. 4: Absolventi Mgr. a Bc. štúdia za rok 2015 

 

odbor Denná forma 
Externá 
forma 

spolu 

Ošetrovateľstvo Bc. stupeň 45  - 45 

Ošetrovateľstvo Mgr. stupeň 2 54 56 

Verejné zdravotníctvo Bc. 
stupeň 

46 5 51 
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Verejné zdravotníctvo Mgr. 
stupeň 

32 2 34 

Sociálna práca Bc. stupeň 72 41 113 

Sociálna práca Mgr. stupeň 50 23 73 

LVM  v zdravotníctve Bc. 
stupeň 

52 5 57 

LVM v zdravotníctve Mgr. 
stupeň  

 - 23 23 

spolu 299 154 452 

 

1.4 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 
Fakulta ponúkla ďalšie vzdelávanie v akademickom roku 2015/16 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 2015 rozširovali svoje znalosti hlavne účasťou 

na konferenciách, seminároch v domácom i zahraničnom prostredí. 

 

1.5 Podpora študentov 

 
Sociálna podpora študentom FZaSP TU 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. č. 5). 
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Tabuľka č. 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 

2015 153 665 € 987 99 
 

 

V roku 2015 bolo vyplatené zo ŠF TU vo výške 2000 €  študentke sirote a študentke 

polosirote vyplatené sociálne štipendium vo výške 1000 €. 

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. č. 6).   

Tabuľka č. 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 
2015 30 860,- € 82    600,-€ 3   

 

V roku 2015 bolo vyplatené motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky z 

rozpočtových zdrojov vo výške 30.860,-€ a 600,-€ 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, 
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b) ubytovanie – je zabezpečované v študentskom domove Tu , ako aj iných 

ubytovacích zariadeniach. 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 – 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. 

 

 

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. 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. Na katedry bola zakúpená odborná literatúra podľa výberu 

vedúceho a členov katedry. 

 

Hospitačná činnosť 

Dôvodom hospitačnej činnosti na TU FZaSP sú sťažnosti študentov týkajúce sa kvality 

vzdelávania (rétorika a komunikačná schopnosť pedagóga, schopnosť zaujať, 
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neaktuálnosť prezentovaného učiva, nedodržiavanie časovej dotácie výučby, používanie 

didaktických metód, ktoré študenti vyjadrili.  

 

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 TU FZaSP v roku 2015 

Zloženie vedeckej rady v roku 2015 

Zloženie Vedeckej rady fakulty v roku 2015 sa v kategórii riadnych členov nezmenilo.  

V priebehu roku 2015 však nastala jedna zásadná, pritom veľmi smutná udalosť, ktorá sa 

prejavila na celkovom počte čestných členov VR. Bolo to úmrtie jedného externého člena, 

prof. Dr. Walter Mauritz, PhD., z Viedenskej univerzity v Rakúsku (19.05.2015). 

Týmto sa počet čestných členov VR znížil o jedného, na 19, a v tomto zmenenom zložení 

sa ešte v roku 2015 uskutočnilo jedno pracovné zasadnutie VR, dňa 11.11.2015.  

 
Z pohľadu ďalšieho fungovania VR sa v roku 2015 muselo riešiť ukončenie funkčného 

obdobia 5-tich riadnych členov VR a 1 čestného člena VR končilo ku dňu 9.12.2015.  Na 

základe návrhu dekana FZaSP, prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. a po súhlase 

všetkých zainteresovaných, boli na rokovaní AS FZaSP (ktoré sa však uskutočnilo až 

v roku 2016), potrebnou väčšinou hlasov obnovené členstvá všetkým 6-tim členom VR. 

Menovite sa jednalo sa o nasledovných 5-tich riadnych členov VR: 

- prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 
- prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
- doc. RNDr. Stanislava Blažíčková, PhD. 
- PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 
- PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
a 1 čestného člena VR: 

- prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

 

Keďže po dátume 9.12.2015 sa už zasadnutie VR v roku 2015 nekonalo, obnovenie 

členstva sa oficiálne prejavilo až v nasledujúcom kalendárnom roku, kedy AS FZaSP 

o obnovení členstiev rokoval a návrh dekana schválil. 

 
Koncom roku 2015 boli avizované/resp. boli začaté riešenia ďalších zmien, ktoré sa mali 

prejaviť v zložení VR: 
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V kategórii riadnych členov VR: 

- z dôvodu skončenia pôsobenia vo funkciách prednostov a teda ukončenia 
spolupráce s FZaSP TU so sídlom v Trnave, sa 3 riadni členovia rozhodli, koncom roku 
2015, svoje členstvo ukončiť. Konkrétne sa jednalo o: 

• doc. MUDr. Július Chramec, CSc. – riadny externý člen VR 

• MUDr. Stanislav Križan, PhD. – riadny externý člen VR 

• MUDr. Alexandra Šimková, PhD. – riadny externý člen VR 
- Ďalší, tentokrát riadny interný člen VR, prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. sa 
zo zdravotných dôvodov, koncom roku 2015, svojho členstva vzdal. Tieto zmeny boli 
riešené predsedom VR a dekanom FZaSP a v ich kontexte bol pripravený návrh na 
rokovanie AS FZaSP, ktorým bolo ich členstvo ukončené. Toto rokovanie však prebehlo 
až v nasledujúcom kalendárnom roku, 2016. 
 
V priebehu roku 2015 nebol do VR nominovaný a AS FZaSP schválený žiadny nový 

riadny ani čestný člen. Vedecká rada FZaSP teda mala, aj tomto roku, v zmysle svojho 

rokovacieho poriadku, vo svojich radoch dve základné kategórie členov. 

- Riadni členovia VR (42), ktorí pozostávali z: 

o riadnych interných členov VR (na UTPČ) s FZaSP TU so sídlom v Trnave (28) 
o riadnych externých členov VR, s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 alebo so 
žiadnym pracovným pomerom s FZaSP TU so sídlom v Trnave (14) 
- Čestní členovia VR, (20/19)1 ktorí pozostávali z: 
o čestných interných členov VR (na UTPČ) s FZaSP TU so sídlom v Trnave (3) 
o čestných externých členov VR, s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 alebo so 
žiadnym pracovným pomerom s FZaSP TU so sídlom v Trnave (17/16)2 

V priebehu celého roku 2015 sa teda celkový počet riadnych členov VR FZaSP nezmenil, 

zostal na počte 42. K 19.5.2015 sa znížil počet čestných členov VR o jedného (z dôvodu 

úmrtia) a to v kategórii externých osobností, mimo FZaSP TU so sídlom v Trnave. 

V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu roku 2015, ako aj údaje 

o FO členov, začiatku/koncu trvania, resp. iné relevantné údaje.  

 

 

 

                                                 
1 Počet všetkých čestných členov VR sa znížil z 20 na 19 z dôvodu úmrtia jedného člena, prof. Mauritza. 
2 Počet čestných externých členov VR sa znížil zo 17 na 16 z dôvodu úmrtia jedného člena, prof. Mauritza. 
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Zloženie vedeckej rady FZaSP v roku 2015: 
RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZaSP (28):

  

Predseda:  1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
      odbor sociálna práca  

(FO predsedu VR: od 01.01.2014) 
Podpredseda: 2. doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.  
   odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
   (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
Tajomník: 3. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

odbor sociálna práca  
   (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

    4. prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

    (začiatok II FO: od 02.09.2014); 
5. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 
odbor ošetrovateľstvo ; 

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

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
    7. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

odbor sociálna práca; 
    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
    8. prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH  

odbor sociálna práca  
(koniec prvého FO: 9.12.2015) 
9. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

    odbor verejné zdravotníctvo  
    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

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

(začiatok prvého FO: od 01.06.2012) 
11. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
(koniec prvého FO: 9.12.2015) 
12. doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
13. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
(koniec prvého FO: 9.12.2015) 
14. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
15. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
  16. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   

odbor ošetrovateľstvo   
    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

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

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
18. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.    
odbor ošetrovateľstvo   

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
19. doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.   
odbor verejné zdravotníctvo  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20. doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
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;odbor verejné zdravotníctvo   
    (začiatok III. FO: od 20.11.2014) 

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

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
22. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo 
    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
 

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

    (začiatok prvého FO: od 20.11.2014) 
24. doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.    
odbor sociálna práca  

    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
    25. PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  
    odbor ošetrovateľstvo  

(koniec prvého FO: 09.12.2015) 
26. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

    odbor verejné zdravotníctvo  
(začiatok prvého FO: od 01.06.2012) 
27. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  

    odbor verejné zdravotníctvo  
(koniec prvého FO: 09.12.2015) 
28. PhDr. Alena Uríčková, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  
(začiatok prvého FO: od 20.11.2014) 

 
RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZaSP 
(14): 
 

1. prof.  ThDr.  PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
2. prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

3. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
6.12.2015 oznámil vôľu pokračovať v členstve vo VR 
4. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.   
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
5. prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
Koncom roku 2015 požiadal o skončenie FO. 
FO ukončené uznesením AS v roku 2016 
6. prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

7. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
8. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
(začiatok aktuálneho - prvého FO: od 22.11.2012) 
9. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
10. doc. MUDr. Július Chramec, PhD. 
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
7.12.2015 požiadal mailom o ukončenie členstva vo VR 
11. doc. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.  
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
12. MUDr. Stanislav Križan, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
Požiadal predsedu VR (werbálne) o ukončenie členstva vo VR 
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13. MUDr. Alexandra Šimková  
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20.11.2015 bola písomne požiadaná o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
Písomne požiadala o ukončenie členstva vo VR 
14. MUDr. Rudolf Botek 
 (začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 

 
 
ČESTNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY FZaSP - bez hlasovacieho práva: (20/19): 
= 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. 
   (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) 
   FO skončilo smrťou dňa 19.5.2015 

8. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
    (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 

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

10. prof. PhDr. Eva Sollárová,  CSc.  
(začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 
11. prof. Dr. Ranko Škrbič, PhD.  
(začiatok aktuálneho  – prvého FO: od 22.11.2012) 
12. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
(začiatok aktuálneho  – prvého FO: od 23.09.2013) 
13. prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc.  
 (začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
14. Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  
(začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 

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

16. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
 (začiatok aktuálneho - III. FO od 20.11.2014) 
16.  ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.   

   (začiatok aktuálneho – prvého FO: od 23.09.2013) 
17.  PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.   

  (začiatok aktuálneho – III. FO od 01.09.2014)  
18. Ing. Tibor Mikuš, PhD.  

    (začiatok aktuálneho – prvého FO: od 22.11.2012) 
19. Ing. Viera Tomanová, PhD.  
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
20. Ing. Martin Tabaček   
(začiatok aktuálneho FO: od 22.11.2012) 
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Rokovanie Vedeckej rady v roku 2015 

VR FZaSP zasadala v roku 2015 celkovo 2 krát. Obe zasadnutia sa konali v riadne 

stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania. V rámci jedného z nich, konkrétne 

druhého v poradí, konaného dňa 11.11.2015, sa uskutočnil tzv. slávnostný úvod, v rámci 

ktorého boli odovzdané medaily FZaSP.  

Riadne, pracovné zasadnutia VR sa konali v týchto dvoch termínoch: 

* 22. apríla 2015 

V programe rokovania boli nasledovné body programu: 

- Návrhy na udelenie medailí FZaSP; 

- Správa o vzdelávacej činnosti na FZaSP za akademický rok 2013/2014; 
- Správa o zahraničnej a rozvojovej činnosti FZaSP za akademické roky 2013/2014 

a 2014/2015; 
- Informácia o situácii na detašovanom pracovisku FZaSP v Afrike; 
- Návrh na schválenie nového predsedu Gestorskej rady rigorózneho konania na 

FZaSP; 
- Návrh na schválenie komisií pre Bc. a Mgr. štátne záverečné skúšky v odbore 

ošetrovateľstvo; 
- Informácie o rigoróznych a doktorandských konaniach na FZaSP. 

* 11. novembra 2015 

V rámci slávnostného úvodu boli odovzdané medaily FZaSP týmto členom Vedeckej 

rady (Tabuľka č. 7). 
Tabuľka č. 7: Prehľad udelených medailí FZaSP v roku 2015 

Meno, priezvisko, tituly Dekorovaný na VR 
dňa 11.11.2015 Typ medaily 

prof. RNDr. Vladimír 
Bošák, CSc. 

Slávnostný úvod pracovného rokovania 
VR 

Strieborná medaila 
FZaSP 

doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD. 

Slávnostný úvod pracovného rokovania 
VR 

Bronzová medaila 
FZaSP 

prof. PhDr. Ing. Vincent 
Kovačič, PhD. 

Slávnostný úvod pracovného rokovania 
VR 

Zlatá medaila 
FZaSP 

 

V pracovnej časti programu boli prerokované a schválené nasledovné návrhy: 

- Správa o výsledkoch II. komplexnej akreditácie (II. KA); 

- Návrhy na schválenie nových školiteľov pre Bc. a Mgr. štúdium v odbore 
LVMvZ; 
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- Návrh na schválenie nových školiteľov – špecialistov pre Bc. a Mgr. štúdium 
v odboroch LVMvZ a VZ; 

- Správa o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014; 
- Návrh edičnej komisie FZaSP na vydanie publikácie; 
- Informácie o rigoróznych konaniach a doktorandskom štúdiu. 

2.2 Habilitačné a vymenúvacie konania 
 
FZaSP ani v roku 2015 v oblasti Habilitačné a vymenúvacie konania (HaVK) nekonala, 

ako tomu bolo od roku 2009, keď jej po I. KA boli práva pre tento typ konaní, 

rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 29. júla 2011, odňaté. 

V roku 2015 však boli fakulte doručené výsledky procesu II. KA, v rámci ktorého fakulta 

požiadala o priznanie akreditačných práv pre tri odbory v dvoch oblastiach výskumu. Bol 

to odbor SP – OV 6 a odbory VZ a LVMvZ – OV 18. Vo všetkých troch odboroch boli 

výsledky pozitívne, t. j. fakulta získala dňom 30.10.2015 akreditačné práva pre 

habilitačné a vymenúvacie konania (HaVK) a týmto dňom mohla v predmetných právach 

konať. 

Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv ku dňu 30.10.2015 boli na fakultu doručené 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.11.2015 pod č. 2015-

18755/47219:8-15AO a č. 2015-18755/55169:19-15AO. Podrobnejšie informácie 

k získaným akreditačným právam poskytuje nasledujúca Tabuľka č. 8:  

Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZaSP po skončení procesu II. KA 
(sledované obdobie roky 2008-2013) 

Tabuľka č.8: Prehľad priznaných akreditačných práv TU FZaSP pre HaVK 

Číslo a názov 
oblasti výskumu 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 
Garant, spolugaranti Práva priznané: 

OV 18. 
Lekárske, 
farmaceutické 
a nelekárske 
zdravotnícke vedy 

5616  
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

• prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
• prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
• doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

S časovým 
obmedzením do 
konca 
akademického 
roka v ktorom 
garant dovŕši 
vek 70 rokov (§ 
83 ods. 8 
zákona; 
kritérium 
KHKV-A5) 
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2.3 Informácie o výskumnej a tvorivej činnosti fakulty za rok 2015 

Organizačno-administratívna činnosť referátu pre vedu a výskum 
 
Činnosť referátu pre vedu a výskum bola aj v roku 2015 vykonávaná dvomi samostatnými 

referentmi pre vedu a výskum. Referát takto pracuje už kontinuálne od roku 2011, teda 

celkovo 5 rokov. Ani v tomto roku sa situácia čo do pestrosti a rozsiahlosti pracovných 

činností vykonávaných a zabezpečovaných týmto referátom nijako nezmenila. Opätovne 

sa zhromažďovalo, triedilo, spracúvalo, zverejňovalo či archivovalo množstvo 

podkladov, publikačných a citačných výstupov, rešerší, databáz, metodických, 

prehľadových, štatistických, koncepčných a organizačno-administratívnych 

dokumentov. Ako počas ostatných rokov, podklady, ktoré boli na oddelení VVČ 

spracované počas roku 2015 boli dôležitým ukazovateľom pre manažment fakulty 

v oblasti riadenia a smerovania vedecko-výskumných aktivít, pre poradné orgány dekana  

(VR, VF, KD), pre kontrolný orgán dekana (AS fakulty) ďalej pre kooperáciu 

s nadriadenými orgánmi (R-TU), resp. pre plnenie požiadaviek a úloh stanovených 

externými inštitúciami (MŠVVaŠ SR, ŠÚ SR a pod.).  

Ústredným momentom roku 2015 bolo doručenie hodnotiacich správ o výsledkoch 

hodnotenia v rámci II. KA činnosti Trnavskej univerzity v Trnave. Fakulta napäto 

očakávala nielen výsledky hodnotenia študijných programov, ale hlavne výsledky 

hodnotenia oboch oblastí výskumu (OV), z čoho sa následne odvíjala možnosť získania 

akreditačných práv pre uskutočňovanie HaVK na FZaSP. Tieto výsledky boli na fakultu 

vo forme návrhu hodnotiacej správy doručené až v  júli 2015. Návrh hodnotiacej správy 

predloženej predsedom AK SR (prof. Fišerom) obsahoval hodnotenie študijných 

programov, OV, ako aj hodnotenie vnútorného systému kvality. Na základe návrhov na 

hodnotenie jednotlivých oblastí sa vo výsledku navrhlo/nenavrhlo priznanie 

akreditačných práv pre jednotlivé študijné odbory, programy, pre HaVK a v globále pre 

priznanie štatútu univerzitnej vysokej školy pre Trnavskú univerzitu v Trnave. Toto 

5607            
verejné 
zdravotníctvo 

• prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
• prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
• doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

 
Bez časového 
obmedzenia 

OV 6. 
Spoločenské 
a behaviorálne 
vedy 

7761             
sociálna práca 

• prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
• prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
• doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

 
Bez časového 
obmedzenia 
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záverečné hodnotenie, resp. jeho návrh vyznel pre fakultu veľmi pozitívne keďže sa 

pracovnými skupinami navrhlo priznať akreditačné práva všetkým študijným programom 

o ktorých akreditáciu fakulta požiadala a čo bolo z pohľadu referátu vedy a výskumu 

významné a netrpezlivo očakávané. Rezultovala z toho možnosť uskutočňovania HaVK 

v troch odboroch, spadajúcich do dvoch rozdielnych OV. Na všetkých materiáloch, od 

ktorých sa výsledky odvíjali, veľmi precízne, starostlivo, dlhodobo a s obrovským 

nasadením síl pracovali samostatne obaja pracovníci referátu VVČ pod vedením 

prodekana pre VVČ. Zodpovednosť za správnosť zostavenia všetkých piatich spisov (2 x 

spis pre dve OV a 3 x spis pre získanie akreditačných práv pre HaVK pre tri odbory), ako 

aj za správnosť všetkých výpočtov a hodnotení, bola delegovaná práve na nich. 

Najdôležitejšou činnosťou roka 2015 však bolo spracúvanie publikačných výstupov 

interných pedagogických a tvorivých zamestnancov fakulty, interných aj externých 

doktorandov na jednej strane a na strane druhej, príprava metodických materiálov pre 

budúce HaVK a s tým spojená tvorba a zostavenie všetkých interných pokynov, 

vyhlášok, nariadení a legislatívnych postupov, tak pre uchádzačov o tieto konania, ako aj 

pre vedenie fakulty, členov a oponentov oboch typov konaní, garantov  jednotlivých 

odborov a v neposlednom rade pre samotného manažujúceho referenta. Vypracovanie 

návrhov a ich následnej úpravy do definitívnej podoby (po schválení KD) bolo v priamej 

kompetencii pracovníčky referátu PhDr. Ľubici Gergelovej. 

 

Prehľad najdôležitejších koncepčných materiálov, akcií a ďalších činností, ktoré 
zabezpečoval referát pre vedu a výskum 
 
1. Spracovanie a postúpenie na R-TU (oddelenie pre VVČ) textovej časti „Výročnej 

správy o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014“  ako podkladu pre 

vypracovanie univerzitnej VSoVVaUČ (január). 

2. Komplexné spracovanie a postúpenie na R-TU návrhu kandidáta za FZaSP, prof. 

PhDr. Jany Levickej, PhD., na udelenie „Ceny Antona Hajduka“ za rok 2014 

(január). 

3. Komplexné spracovanie a postúpenie na R-TU návrhu kandidáta za FZaSP, doc. 

PhDr. Mareka Majdana, PhD., na udelenie „Ceny Antona Hajduka“ za rok 2014 

(január). 

4. Gestorovanie, spracovanie, sumarizácia a odoslanie na R-TU Ročného podnikového 

výkazu o výskume a vývoji za rok 2014 „VV 6-01“ pre Štatistický úrad SR (február). 
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5. Tlač, distribúcia a zverejnenie „Výročnej správy o činnosti FZaSP TU Trnava za rok 

2013“ (január-apríl). 

6. Vypracovanie auditu vedecko-výskumnej činnosti AZ FZaSP za roky vykazovania 

2012 a 2013 podľa novej metodiky financovania, pre tajomníčku fakulty (marec). 

7. Komplexné spracovanie návrhu koncepčného materiálu „Výročnej správy 

o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2014“ - 64 strán s grafmi a tabuľkami 

a 6 samostatných príloh a jej distribúcia k pripomienkovému konaniu prodekanovi 

a dekanovi FZaSP (marec-jún). 

8. Spracovanie rebríčka o citovanosti autorov FZaSP v oboch oblastiach výskumu za 

rok 2014 v dvoch najdôležitejších citačných databázach WoS a Scopus, pre 

Kolégium dekana FZaSP (apríl). 

9. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie dvoch riadnych pracovných  

rokovaní vedeckých rád (apríl, november). 

10. Komplexné spracovanie podkladov k nominácii členov a expertov do OHO GR 

CVTI pre Crepč za FZaSP - Botiková, Majdan, Slaný, Levická (jún). 

11. Podrobný popis výkonov a pracovných činností oboch referentských miest na 

referáte VVČ pre tajomníčku fakulty za roky 2011-2014 (jún). 

12. Vyhotovenie elektronickej podoby „Výročnej správy o publikačnej činnosti FZaSP 

za rok vykazovania 2014“ - 297 záznamov v databáze Birep (júl-august). 

13. Spracovanie všetkých registratúrnych záznamov za roky 2013-2015 v systéme 

BRISK (august). 

14. Komplexné spracovanie návrhu interných metodických materiálov pre uchádzačov o 

habilitačné konania spolu s 5-timi prílohami a pre uchádzačov o vymenúvacie 

konania spolu so 6-timi prílohami a ich distribuovanie k vyjadreniu dekanovi, 

prodekanovi pre VVČ a tajomníčke fakulty (september-október). 

15. Komplexné spracovanie návrhu novej vizualizácie a obsahovej náplne webovej 

stránky fakulty v časti VEDA a VÝSKUM pre dekana, prodekana a tajomníčku 

fakulty (september-október). 

16. Sledovanie potreby vykonania zmien v zložení VR fakulty z rôznych dôvodov 

(úmrtie jedného člena VR, obnovenie viacerých členstiev či ukončenia členstiev 

z dôvodu skončenia pracovného pomeru alebo zo zdravotných dôvodov), písomná 

korešpondencia s predsedom VR, s končiacimi členmi alebo s členmi, ktorým FO 

končilo a boli navrhnutí na obnovenie členstva, príprava a distribúcia predmetných 

návrhov a podkladov (vrátane kreovania sprievodných listov) predsedovi AS FZaSP 
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vo veci ich zaradenia na rokovanie AS FZaSP, príprava vymenúvacích dekrétov 

(september-december). 

17. Rešerš, analýza a spracovanie podkladového materiálu o poplatkoch za HaVK 

v rámci fakúlt TU a tiež iných VŠ na Slovensku pre tajomníčku a dekana fakulty pre 

účely stanovenia fixných platieb za tieto typy konaní na FZaSP (október). 

18. Spracovanie návrhov na vizualizáciu ďakovných listov z ručného papiera 

k udeľovaniu fakultných medailí (október). 

19. Kompletizácia akreditačného materiálu (spis + prílohy) a jeho finálne postúpenie 

(vrátane kreovania sprievodného listu dekana) na R-TU pre AK MŠVVaŠ SR pre 

akreditáciu nového študijného programu „Gerontologické ošetrovateľstvo“ v odbore 

OŠ (november). 

20. Postúpenie akreditačného materiálu vrátane kreovania sprievodného listu dekana na 

R-TU pre jeho následné postúpenie na MZ SR pre akreditáciu nového študijného 

programu „Gerontologické ošetrovateľstvo“ v odbore OŠ (december). 

21. Vytvorenie up-datovaného sumárneho formuláru pre zber dát o AO za rok 2015 

(december). 

22. Distribúcia formuláru o AO za rok 2015 AZ fakulty, osobitne pre obe oblasti 

výskumu (december). 

23. Spracovanie ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2014 „VVP-

01“ pre MŠ VVaŠ SR (september). 

24. Spracovanie komplexnej analýzy výsledkov hodnotenia oboch OV po obdržaní 

výsledkov v rámci II. KA fakúlt a vysokých škôl SR (september). 

25. Prezentácia analýzy výsledkov hodnotenia OV po II. KA na zasadnutí kolégia dekana 

dňa 30.09.2015 formou power point prezentácie a jej následná distribúcia mailom 

členom KD (september). 

26. Kompletné spracovanie návrhu nového rokovacieho poriadku VR FZaSP vo forme 

návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZaSP“ pre predsedu VR (október-december). 

27. Odoslanie návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZaSP“ členom vedeckej rady 

k pripomienkovaniu a následné zapracúvanie zaslaných pripomienok do 

podkladového materiálu pre rokovanie VR FZaSP (október-december). 

28. Komplexné spracovanie podkladových materiálov k návrhom dekana za členov VR 

TU a ich distribúcia na R-TU. Návrhy boli spracované za prof. Danaja, prof. Levickú, 

doc. Jarošovú, prof. Slaného, doc. Majdana (november). 
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29. Spracovanie a kompletizácia návrhov nominácií FZaSP do komisií KEGA, VEGA 

a ich postúpenie na R-TU. Nominovaní boli doc. Botíková, prof Slaný, doc. Majdan, 

doc. Blažíčková, prof. Levická (december). 

30. Celoročné nahlasovanie, evidovanie a spracúvanie publikačných výstupov interných 

pedagógov a interných doktorandov fakulty (304 výstupov nahlásených 

a evidovaných v databáze Birep za rok vykazovania 2015 ku dňu 31.03.2016) 

(priebežne počas celého roka). 

 
Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou 
 
V roku 2015 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko vedecký alebo odborných podujatí - 

aktivít, ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej Tabuľke č. 9. 
 

Tabuľka č. 9: Organizovanie vedeckých, odborných a spoločenských podujatí za rok 2015 

P. 
č.
: 

Názov: 
Typ podujatia/ 
Charakteristik
a: 

Miesto/Dátu
m  

Organizátori/zášti
ta: 

1. „Týždeň fakulty 2015“ 

Workshopy, panely 
prednášok na rôzne 
témy z oblasti SČK, 
práce dobrovoľníkov, 
prvej pomoci, 
streetworkom, 
migrantov, dentálnej 
hygieny atď,, merania 
a iné aktivity 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, aula Pazmáneum 
20.-24.04.2015 
 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP 

 
2. 

7. ročník 
medzinárodnej 
konferencie hospicovej 
a paliatívnej 
starostlivosti“ 

Fakultná vedecká 
konferencia 
 

FZaSP TU Trnava, 
Univerzitné nám. č. 
1 
16.05.2015 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
DoHAaHR, The Univ. of 
Scranton, USA,  
NJM Bratislava 
SKSaPA 

 
3. 

„RES SOCIALIS“. 
Premeny sociálnej práce. 
Hľadanie identity 
profesie. 

Fakultná vedecká 
konferencia 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1 
15.-16.10.2015 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
pod záštitou 
rektora TU v Trnave 
MPSVaR 

 
4. 

„CIVILIZAČNÉ 
OCHORENIA“ 

Medziodborové 
sympózium 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1 
21.10.2015 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP FN 
v Trnave 
pod záštitou 
rektora TU v Trnave 
TSK 
Mesta Trnava 
 

 
5. 

„NOVÉ TRENDY 
V OŠETROVATEĽST
VE II.“  
Tematické zameranie 
“Gerontologické 

 
Vedecká konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č. 
1 Trnava, 
22.10.2015 

 
TU v Trnave, FZaSP, katedra 
OŠ,  
ZSF JU v Českých 
Budějoviciach 
FZV UP v Olomouci 
TSK 
FN Trnava 
Mesto Trnava 
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ošetrovateľstvo a 
Výskum v 
ošetrovateľstve a v 
ošetrovateľskej praxi 

6.  

XIX. Slovensko-český 
kongres o infekčných 
chorobách 
 
 

Vedecká konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnava,  
10. – 12. júna 2015 
v hoteli Holiday Inn 
 

Slovenská spoločnosť 
infektológov SLS 
Společnost infekčního 
lékařství ČLS JEP 
Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek 
Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce, Trnavská 
univerzita 
Infekčná klinika, Fakultná 
nemocnica Trnava 

 

2.4 Vedecko – výskumná produktivita fakulty v roku 2015 
 
Vedecko-výskumná produktivita tvorivých zamestnancov FZaSP sa v roku 

2015 realizovala vo viacerých rovinách. Boli to aktivity zamerané na riešenie 

projektových a grantových úloh, domácich, zahraničných, či z prostriedkov EU. Túto 

oblasť na FZaSP aj v roku 2015 zastrešoval samostatný referát riadený prodekankou pre 

rozvoj a zahraničné vzťahy. O aktivitách v tejto oblasti bližšie pojednávala správa 

o rozvojových a medzinárodných aktivitách FZaSP za akademický rok 2014/2015, ktorá 

bola spracovaná referátom pre zahraničné vzťahy a rozvoj a bola predmetom pracovného 

rokovania VR  fakulty v roku 2015, ktorá sa konala  dňa 22.04.2015. Správa o činnosti 

fakulty v tejto oblasti za akademický rok 2015/2016 bude predmetom rokovania 

niektorého z rokovaní VR fakulty v kalendárneho roku 2016. 

Rovnako dôležitým aspektom vedecko-výskumnej činnosti fakulty boli, a stále sú, 

publikačné výstupy pedagógov, AZ fakulty na plný pracovný pomer a doktorandov. Do 

tejto takzvanej vedecko-výskumnej produktivity ale patria aj iné, než publikačné výstupy. 

Sú to rôznorodé aktivity pedagógov v oblasti tzv. atribútov ocenení (AO). Obom týmto 

rovinám sa budeme venovať v nasledujúcich podkapitolách. 

Vedenie fakulty v roku 2015 rôznymi metodikami a nástrojmi 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 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 



29 
 

(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. 

Uvedené sú 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 - 2015 

  
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 č. 10-15, zobrazujúcich publikačnú 

produktivitu zamestnancov a doktorandov fakulty v skupinách už figuruje zaradenie 

jednotlivých výstupov podľa novej (od 2013 platnej) vyhlášky. Pôvodné a už neplatné 

kódy ako aj ich pôvodné názvy, vyhláškou zrušené alebo zmenené už nasledujúce 

prehľadné tabuľky nezohľadňujú. 

Tabuľka č. 15 zohľadňuje bonifikovanie publikácií v jednotlivých skupinách tak podľa 

pôvodného (r. 2008-2011), ako aj nového (r. 2012-2015) usmernenia – metodiky. Pričom 

stále platí, že 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 2012-2015 sú údaje v nižšie vedených tabuľkách 4-9 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.crepc.sk/
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Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
 
Tabuľka č.10: Publikačné výstupy v skupine A1 v jednotlivých rokoch vykazovania 

 

 
 
 
 
  

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AAA 
Vedecké 
monografie vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 2 0 0 2 

AAB 
Vedecké 
monografie vydané 
v dom. 
vydavateľstvách 

1 3 0 2 3 4 2 2 

ABA 
Štúdie v časopisoch 
zborníkoch 
charakteru 
vedeckej 
monografie vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 2 0 0 

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

0 0 0 0 1 0 1 1 

ABC 
Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách 
vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - 3 2 6 2 3 

ABD 
Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách 
vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - 5 0 1 0 

 
 
1 

Spolu 
v skupine A1 

1 3 0 11 8 13 5 9 
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Skupina A2 Ostatné knižné publikácie 
  
Tabuľka č.11: Publikačné výstupy v skupine A2 podľa jednotlivých rokov vykazovania 

  

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACA 
Vysokoškolské učebnice 
vydané v zahr. 
vydavateľstvách 

1 0 1 0 0 0 0 0 

ACB 
Vysokoškolské učebnice 
vydané v dom. 
vydavateľstvách 

0 0 5 2 0 4 1 12 

BAA 
Odborné knižné 
publikácie vydané 
v zahr. vydavateľstvách  

0 0 1 0 0 0 0 0 

BAB 
Odborné knižné 
publikácie vydané v 
domácich 
vydavateľstvách 

0 0 1 3 8 0 1 0 

BCB 
Učebnice pre stredné 
a základné školy 

3 1 0 0 1 0 0 0 

BCI 
Skriptá a učebné texty 

2 4 0 3 3 1 1 1 

EAI 
Prehľadové práce 

0 0 0 0 0 0 1 0 

FAI 
Zostavovateľské práce 
knižného charakteru 
(bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, 
slovníky) 

3 8 21 9 14 11 13 13 

Spolu v skupine 
A2 9 13 29 17 26 16 17 26 
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Skupina B Publikácie v karentovaných časopisoch  
 
Tabuľka č. 12: Publikačné výstupy v skupine B podľa jednotlivých rokov vykazovania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ADC 
Vedecké práce v 
zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

0 1 6 4 8 8 12 14 

ADD 
Vedecké práce v 
domácich 
karentovaných 
časopisoch 

0 0 1 0 0 0 0 0 

AEG 
Abstrakty vedeckých 
prác v zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

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

BDC 
Odborné práce v 
zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Spolu v skupine B 1 2 19 8 8 8 12 14 
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Skupina C Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované 
v databázach WoS alebo Scopus 
 
Tabuľka č.13: Publikačné výstupy v skupine C podľa jednotlivých rokov vykazovania 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 - - - 
 
- 
 

 
- 
 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydané v 
domácich    
vydavateľstvách 

0 0 28 - - - - - 

ACC 
Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 5 - - - - 

ACD 
Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané v 
domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 9 - - - - 

ADE 
Vedecké práce v 
ostatných zahraničných 
časopisoch 

15 5 23 26 - - - - 

ADF 
Vedecké práce 
v ostatných domácich 
časopisoch 

19 20 25 11 - - - - 

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

- - - - - 5 
 
2 
 

11 

ADN 
Vedecké práce 
v domácich časopisoch 
registrovaných 

 
- 

- - - - 3 0 1 
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v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

AEC 
Vedecké práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

2 1 15 8 - - - - 

AED 
Vedecké práce v 
domácich 
recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

0 9 58 17 - - - - 

AFA 
Publikované pozvané 
príspevky na 
zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

6 0 2 7 - - - - 

AFB 
Publikované pozvané 
príspevky na domácich 
vedeckých 
konferenciách 

3 7 14 5 - - - - 

AFC 
Publikované príspevky 
na zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

9 17 34 32 - - - - 

AFD 
Publikované príspevky 
na domácich vedeckých 
konferenciách 

19 49 107 90 - - - - 

AFE 
Abstrakty pozvaných 
príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých konferencií 

0 1 1 0 - - - - 

AFF 
Abstrakty pozvaných 
príspevkov z domácich 
vedeckých konferencií 

0 0 1 0 - - - - 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých konferencií 

5 15 50 45 - - - - 

AFH 4 57 52 101 - - - - 
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Abstrakty príspevkov z 
domácich vedeckých 
konferencií 

BBA 
Kapitoly v odborných 
knižných publikáciách 
vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

0 0 0 0 - - - - 

BBB 
Kapitoly v odborných 
knižných publikáciách 
vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 0 1 - - - - 

BDE 
Odborné práce v 
ostatných zahraničných 
časopisoch 

3 0 12 10 - - - - 

BDF 
Odborné práce v 
ostatných domácich 
časopisoch 

10 24 30 16 - - - - 

BDM 
Odborné práce v 
zahraničných 
časopisoch 
registrovaných 
v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

- - - - - 0 1 0 

BDN 
Odborné práce v 
domácich časopisoch 
registrovaných 
v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

- - - - - 1 0 0 

BEC 
Odborné práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
zborníkoch             
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

0 5 45 7 - - - - 

BED 
Odborné práce v 
domácich 
recenzovaných 
zborníkoch              
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

2 6 100 41 - - - - 

BFA 1 0 0 2 - - - - 
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Abstrakty odborných 
prác zo zahraničných 
podujatí (konferencie) 

BFB 
Abstrakty odborných 
prác z domácich 
podujatí (konferencie) 

0 0 15 13 - - - - 

Spolu v skupine C 98 216 612 446 0 9 3 12 
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Skupina D Ostatné publikácie  
 
Tabuľka č.14 „Publikačné výstupy v skupine D podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACC 
Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 

ACD 
Kapitoly vo 
vysokoškolských 
učebniciach vydané v 
domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 

ADE 
Vedecké práce v 
ostatných zahraničných 
časopisoch 

- - - - 18 15 6 11 

ADF 
Vedecké práce 
v ostatných domácich 
časopisoch 

- - - - 17 10 8 20 

AEC 
Vedecké práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 6 3 7 5 

AED 
Vedecké práce v 
domácich 
recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 56 46 46 36 

AEG 
Abstrakty vedeckých 
prác v zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

- - - - 0 0 0 0 

AFA 
Publikované pozvané 
príspevky na 
zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

- - - - 8 2 0 1 

AFB - - - - 7 4 0 0 
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Publikované pozvané 
príspevky na domácich 
vedeckých 
konferenciách 

AFC 
Publikované príspevky 
na zahraničných 
vedeckých 
konferenciách 

- - - - 6 16 29 17 

AFD 
Publikované príspevky 
na domácich vedeckých 
konferenciách 

- - - - 67 68 43 31 

AFE 
Abstrakty pozvaných 
príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých konferencií 

- - - - 2 0 0 0 

AFF 
Abstrakty pozvaných 
príspevkov z domácich 
vedeckých konferencií 

- - - - 0 0 0 7 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo 
zahraničných 
vedeckých konferencií 

- - - - 52 23 36 14 

AFH 
Abstrakty príspevkov z 
domácich vedeckých 
konferencií 

- - - - 89 59 46 49 

BBA 
Kapitoly v odborných 
knižných publikáciách 
vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

- - - - 2 0 0 0 

BBB 
Kapitoly v odborných 
knižných publikáciách 
vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 1 0 0 

BDE 
Odborné práce v 
ostatných zahraničných 
časopisoch 

- - - - 26 26 2 7 

BDF - - - - 10 12 9 12 
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Odborné práce v 
ostatných domácich 
časopisoch 

BEC 
Odborné práce v 
zahraničných 
recenzovaných 
zborníkoch             
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

- - - - 17 2 0 0 

BED 
Odborné práce v 
domácich 
recenzovaných 
zborníkoch              
(konferenčných aj 
nekonferenčných) 

- - - - 25 0 0 0 

BFA 
Abstrakty odborných 
prác zo zahraničných 
podujatí (konferencie) 

- - - - 1 7 3 7 

BFB 
Abstrakty odborných 
prác z domácich 
podujatí (konferencie) 

- - - - 1 25 7 2 

Spolu v skupine D - - - - 410 319 242 219 
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Tabuľka č. 15 „Všetky publikačné výstupy FZaSP podľa jednotlivých rokov vykazovania“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedená Tabuľka č.14 ponúka informácie o tom, že počet všetkých publikačných 

výstupov sa v roku vykazovania 2015 o niekoľko výstupov (7) zvýšil v porovnaní 

s rokom minulým, ale stále nedosahuje úroveň rokov predchádzajúcich, t. j. od roku 2010 

– 2013.  

                                                 
3 Váhou D2 nie sú dotované kódy v skupine A2 a kódy začínajúce na písmeno B v skupine D 

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. 2012-2015 – 5 dotovaných skupín A1, 
A2, B, C, D (nie všetky váhou D23) 

ROK VYKAZOVANIA  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VŠETKY FINANČNE 
BONIFIKOVANÉ 
SKUPINY SPOLU  

109 234 660 482 452 365 279 280 

Ostatné kódy (mimo 
dotovaných skupín)  13 38 59 20 37 28 18 24 

SPOLU VŠETKY 
PUBLIKAČNĚ 

VÝSTUPY 
V BIREP/CREPČ 
PODĽA ROKU 

VYKAZOVANIA 

122 272 719 502 489 393 297 304 
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Druhou zásadnou informáciou, ktorú vyčítame z tabuliek č. 4-8 je fakt, že počet výstupov 

patriacich do piatich finančne bonifikovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa nezmenil 

a zostáva čo do celkového počtu presne rovnaký, aký fakulta dosiahla v predchádzajúcom 

roku vykazovania (2014), pri zohľadnení metodiky ich financovania z roku 2015. Treba 

však zobrať do úvahy, že žiadny kód v skupine A2 a kódy začínajúce na písmeno B 

zaradené do skupiny D nie sú finančne dotované váhou D2, čo je váha pre dotáciu na 

výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť. 

Do tretice sa nám ponúka ešte iný uhol pohľadu. Počet najlepšie finančne bonifikovaných 

publikácií v skupinách A1, B a C – váhou D2 (podľa metodiky pridelenia dotácií z roku 

2015 platnej pre roky vykazovania 2012-2015), je v roku vykazovania 2015 o 25 viac 

(69% nárast) ako v roku predchádzajúcom a o 11 viac ako v roku 2013, čo predstavuje 

nárast o 22%. 

Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že v oblasti publikačnej činnosti sa tvoriví 

zamestnanci aktivizovali vo väčšej miere v oblasti výstupov s vyšším impaktom, tak vo 

sfére finančného hodnotenia, ako aj vo sfére hodnotenia akreditačného. To môže byť 

znakom nastúpeného pozitívneho trendu v tejto oblasti. 
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Grafické znázornenie výsledkov dosiahnutých v publikačnej činnosti celej FZaSP 
za roky vykazovania 2008-2015 
 

    
 

Graf č. 1: Publikačná činnosť v skupine A1 v rokoch vykazovania 2008-2015 
 
 

     
 

Graf č. 2: Publikačná činnosť v skupine A2 v rokoch vykazovania 2008-2015 
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Graf č. 3: Publikačná činnosť v skupine B v rokoch vykazovania 2008-2015 
 

 
 

Graf č. 4: Publikačná činnosť v skupine C v rokoch vykazovania 2008-2015 
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Graf č. 5 „Publikačná činnosť v skupine D v rokoch vykazovania 2008-2015“4 

 

 
 

Graf č. 6 „Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C v rokoch vykazovania 2008-2015 “5 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Od roku vykazovania 2012 (vrátane) sú podľa metodiky z roku 2015 dotované zo ŠR aj publikácie zaradené do skupiny D (okrem kódov 
začínajúcich písmenom B). Rovnako nie sú dotované váhou D2 žiadne kódy patriace do skupiny A2. 
5 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 č. 7 „Celá publikačná činnosť v rokoch vykazovania 2008-2015“ 

 
Porovnanie výsledkov publikačnej činnosti v kategórii A a B podľa kritérií 
platných pre II. KA za roky vykazovania 2008-2015 
 

Čitateľovi tejto výročnej správy ponúkame pohľad na kvalitu publikačnej činnosti 

tvorivých zamestnancov fakulty aj z pohľadu kritérií pre AV v procese II. KA (Tabuľka 

č. 16). 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, kategória výstupov B). Podľa stále platných kritérií (z procesu II. 

KA) je zaraďovanie publikácií do kategórie A alebo B  pre obe oblasti výskumu (OV 18. 

LFaNZV a OV 6. SaBV) čiastočne odlišné. Ale sú také kategórie, ktoré sú hodnotené 

v oboch oblastiach výskumu podobne, t. j. vždy minimálne hodnotou v znakovom 

vyjadrení B. Preto je možné urobiť porovnanie s predchádzajúcimi rokmi aj z tohto 

aspektu. Stále platí, že do kategórie A patria 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. 
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Dostatok publikácií takejto kvality, publikovaných AZ fakulty alebo študentmi, môže 

avizovať opätovné 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 niektorej z týchto 

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. 
 

Tabuľka č. 16: Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných akreditačných 

kritérií (z procesu II. KA) za roky vykazovania 2008-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 V rokoch vykazovania 2012-2015 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 

KATEGÓRIA/KÓD ROK VYKAZOVANIA
6

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SPOLU: 

A 

AAA 0 0 0 1 2 0 0 2 5 
ABA 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
ABC 0 0 0 3 2 6 2 3 16 
ADC 0 1 6 4 8 8 12 14 53 
ADD 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
SPOLU 0 1 7 8 12 16 14 19 77 

B 

AAB 1 3 0 2 3 4 2 2 17 
ACA 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
ACB 0 0 5 2 0 5 1 12 25 
ACC 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
AEC 2 1 15 8 6 3 7 5 47 
SPOLU 4 4 21 17 9 12 10 19 96 

A + B  4 5 28 25 21 28 24 38 173 
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Publikačná činnosť katedier a jednotlivcov za rok vykazovania 2014 podľa kritérií 
financovania 
 

Audit publikačnej činnosti pre účely delenia rozpočtových prostriedkov, vyhotovený pre 

jednotlivcov na plný pracovný pomer na FZaSP a z toho vyplývajúce výsledky v tejto 

oblasti za jednotlivé katedry, bol pre rok vykazovania 2014 spracovaný v roku 2016 

tajomníčkou fakulty, Ing. Danielou Naništovou. Výsledky doktorandov boli spracované 

iba sumárne za doktorandov, nie pre jednotlivcov, ako bolo bežne zaužívané, keď 

podklady v minulosti pripravoval referát pre VVČ. Na požiadanie, bol tento materiál 

referátu VVČ poskytnutý a na základe toho bol pre výročnú správu vypracovaný 

prehľadný sumár o vedecko-výskumnej činnosti jednotlivcov a následne katedier fakulty. 

To významne dokresľuje obraz úrovne celej fakulty v tejto oblasti. 

Audity VVČ, za všetky vykazovacie obdobia (2008-2014) boli a sú zamerané na všetky 

skupiny publikácií stanovené pre potreby rozpisu dotácií vysokým školám v 

kapitole veda a výskum. Ich výsledky slúžia ako podklad pre rozdelenie finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jednotlivé nákladové strediská fakulty. Zámerom 

takýchto analýz je zistenie reálneho podielu jednotlivcov (pedagógov a doktorandov) 

a tým aj katedier, na publikačnej aktivite celej fakulty a ich zásluhovosť na dotáciách zo 

štátneho rozpočtu. Ako bude zrejmé z nasledujúcej podkapitoly, najlepšou – resp. 

kvantitatívne najvýkonnejšou katedrou v roku vykazovania 2014 bola katedra VZ s 91,76 

výstupmi, za ňou to je katedra SP (75,62 výstupov), tretia v poradí to bola katedra 

LVMvZ, ktorá zaznamenala spolu 61,88 výstupov a s počtom 49,74 výstupov sa na štvrté 

miesto zaradila katedra OŠ. Celkový počet finančne bonifikovaných výstupov za rok 

vykazovania 2014 pre celú fakultu bol 279. 

K výsledkom tohto ostatného auditu (r. v. 2014) treba pripomenúť, že prerozdelenie 

publikačných výstupov do jednotlivých, odlišne dotovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa 

uskutočnilo na základe platnej metodiky MŠVVaŠ SR (aj pre rok vykazovania 2014), 

ktorá platila pre roky vykazovania 2012 a 2013. Táto stále platná avšak odlišná metodika 

od rokov vykazovania 2008-2011 bola vysokým školám poskytnutá až v roku 2015, kedy 

sa pracúvali výsledky vykazovacích období 2012-2013. Už z minuloročnej výročnej 

správy o VVČ vyplýva, že táto „nová“ metodika presunula niektoré kategórie publikácií 

(kódy) v rámci skupín, čo znamená, že tieto sú inak finančne kryté. Najmarkantnejšie sa 

                                                 
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. 



48 
 

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. 

Tabuľkový a grafický prehľad o publikačnej činnosti katedier a jednotlivcov za 
rok vykazovania 2014 z pohľadu financovania 

Tabuľka č. 17: Publikačná činnosť katedier v roku vykazovania 2014 z pohľadu financovania“ 
 

 Publikačná činnosť katedier za rok vykazovania 2014 

 Kód publikácie KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Spolu 

skupina A
1 

AAA 0 0 0 0 0 

AAB 0 1 1 0 2 

ABA 0 0 0 0 0 

ABB 0 1 0 0 1 

ABC 0 0 0 2 2 

ABD 0 0 0 0 0 
Medzisúčet 

 /skupina A1/  0 2 1 2 5 

skupina A
2 

ACA 0 0 0 0 0 

ACB 0 0 0 1 1 

BAA 0 0 0 0 0 

BAB 0 0 0 1 1 

BCB 0 0 0 0 0 

BCI 0,2 0,8 0 0 1 

EAI 1 0 0 0 1 

CAA 0 0 0 0 0 

CAB 0 0 0 0 0 

EAJ 0 0 0 0 0 

FAI 3,5 4 0 5,5 13 
medzisúčet  

/skupina A2/  4,7 4,8 0 7,5 17 

skupina B 

ADC 11 0,5 0,5 0 12 

ADD 0 0 0 0 0 

BDC 0 0 0 0 0 

BDD 0 0 0 0 0 

CDC 0 0 0 0 0 

CDD 0 0 0 0 0 

AGJ 0 0 0 0 0 
medzisúčet  
/skupina B/  11 0,5 0,5 0 12 

sku
pin C ADM 0 0 2 0 2 
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ADN 0 0 0 0 0 

BDM 0 0 0 1 1 

BDN 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina C/  0 0 2 1 3 

skupina D
 

ACC 0 0 0 0 0 
ACD 0 0 0 0 0 

ADE 0 1 0 5 6 

ADF 2,8 1,86 3,34 0 8 

AEC 4 2 0 1 7 

AED 13,61 17,07 5,49 9,83 46 

AEG 0 0 0 0 0 

AEH 0 0 0 0 0 

AFA 0 0 0 0 0 

AFB 0 0 0 0 0 

AFC 1 0 3 25 29 

AFD 10,4 3,17 12,14 17,29 43 

AFE 0 0 0 0 0 

AFF 0 0 0 0 0 

AFG 12,96 13,55 6,49 3 36 

AFH 26,95 10,85 5,2 3 46 

BBA 0 0 0 0 0 

BBB 0 0 0 0 0 

BCK 0 0 0 0 0 

BDA 0 0 0 0 0 

BDB 0 0 0 0 0 

BDE 0 0 2 0 2 

BDF 0,5 1,5 6 1 9 

BEC 0 0 0 0 0 

BED 0 0 0 0 0 

BFA 0,5 2,17 0,33 0 3 

BFB 3,34 1,41 2,25 0 7 

BGH 0 0 0 0 0 

CDE 0 0 0 0 0 

CDF 0 0 0 0 0 

Medzisúčet 
/skupina D/  76,06 54,58 46,24 65,12 242 

SÚČET  
/všetky skupiny/ 

 
91,76 61,88 49,74 75,62 279 

Zdroj: Naništová, D. (2016)  
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Graf č. 8 „Celá finančne dotovaná publikačná činnosť podľa katedier za rok vykazovania 2014“ 

 
 

Výsledky, ktoré zobrazuje vyššie uvedený Graf č. 8 vypovedajú o najproduktívnejšej 

katedre fakulty v roku vykazovania 2014. Tieto boli spracované na základe výstupov 

jednotlivcov a ich katedrovej príslušnosti. Na grafe 8 je znázornený podiel jednotlivých 

katedier na celkovej produktivite fakulty, pričom 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 splnila 

iba štvrtina (15) z celkového počtu 60 autorov – AZ fakulty na plný pracovný pomer 

v roku 2014. Štyria autori z uvedeného rebríčka.(27%) tvoria AZ spadajúci do oblasti 

výskumu SaBV. Poradie ponúka nasledujúca Tabuľka č. 18. 
 

Tabuľka č. 18 „Finančne dotovaná publikačná činnosť jednotlivcov v roku vykazovania 2014“  

 Meno autora Katedra 

Počet výstupov v kategóriách 
v roku vykazovania 2014 Spolu 

A1 A2 B C D 

1. P. Beňo KLVMv
Z 

1 3,2 0 0 12,83 17,08 

2. J. Brňová KLVMvZ 0 0 0,5 0 12,11 12,61 

KVZ
91,76
33%

KLVMvZ
22%

KOŠ
18%

KSP
27%

Celá finančne dotovaná publikačná činnosť podľa 
katedier za rok vykazovania 2014

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP
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3. A. Strehárová KVZ 0 0 0 0 10,19 10,19 

4. M. Majdan KVZ 0 0 5,75 0 3,61 9,36 

5. L. Pavelek KSP 0 0,5 0 1 6,09 7,59 

6. S. Blažíčková KLVMvZ 0 1,2 0 0 5,99 7,19 

7. A. Bražinová VZ 0 0 2,59 0 4,59 7,18 

8. J. Levická KSP 1 1 0 0 4,83 6,83 

9. J. Slaný KSP 0 2 0 0 4,5 6,5 

10. V. Krčméry KOŠ 0 0 0,5 0 5,65 6,15 

11. K. Letovancová KSP 0 0 0 0 6,08 6,08 

12. Maníková KVZ 0 0 0 0 5,75 5,75 

13. A. Benedikovičová KVZ 0 1,7 0 0 3,99 5,69 

14. M. Rusnák KVZ 0 0,84 1,42 0 3,23 5,49 

15. Garabášová KVZ 0 0 0 0 5,24 5,24 

 
 

K tabuľke ešte pridáme informáciu o zastúpení jednotlivých katedier v rebríčku 

najproduktívnejších autorov. Najviac autorov je z Katedry verejného zdravotníctva (7), 

nasleduje Katedra SP (4), tretia v poradí je katedra LVMvZ s 3 autormi a na štvrtom 

mieste je Katedra OŠ, kde minimálny počet 5-tich celých výstupov dosiahol iba 1 autor. 

Čo do priemerného počtu publikácií na jedného AZ, najproduktívnejší sa javia autori 

z katedry LVMvZ, kde na jedného autora pripadá priemerne 12,3 výstupu, čo je 

vynikajúci výsledok aj keď je treba podotknúť, že sa jedná väčšinou o výstupy D 

kategórie. Ak sa ale pozrieme na najproduktívnejšiu katedru z hľadiska publikovania 

karentovaných výstupov, tak tou je bezvýhradne katedra VZ, kde je takýchto publikácií 

celkovo 9,76 a v priemere na jedného v tabuľke započítaného autora (7 autorov z KVZ) 

je toto číslo 1,4 výstupu na jedného započítaného autora. Výrazne najproduktívnejším 

autorom vykazovacieho obdobia 2014 bol, rovnako, ako tomu bolo za vykazovacie 

obdobie 2012 a 2013, zástupca KLVMvZ, doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. Avšak 

najproduktívnejším autorom karentovaných výstupov (ktoré sú v tabuľke zaradené pod 

skupinou B), je opäť, ako v rokoch predchádzajúcich, doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
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Najvýznamnejšie publikačné a vedecko-výskumné výsledky  za rok 2015 
 
Referát VVČ fakulty spracoval aj za rok 2015, podobne, ako tomu bolo 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 2015. V nasledujúcej 

podkapitole uvádzame výber z daného materiálu a súčasne sa bližšie (aj štatisticky) 

venujeme najlepším výstupom roku 2015, ako aj ich autorom.  

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2015 
 
Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite AZ fakulty na plný pracovný 

pomer, ktoré vyšli v roku 2015, patria tieto vedecké výstupy: 

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA) 

1. Jana Levická, Katarína Levická, Zuzana Truhlářová; Teoreticko-empirické 

reflexe solidarity  [rec. Ondrej Botek, Jana Marie Havigerová, Blahoslav Kraus]. - Vyd. 

první. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. - 100 s. - ISBN 978-80-7435-574-5. 

2. Jana Levická, Katarína Levická; Prípadová sociálna práca - zrod a rozvoj. [rec. 

Beáta Balogová, Eva Mydlíková et al ]. - Vyd. první. - Hradec Králové: Gaudeamus, 

2015. - 112 s., [7 AH]. - ISBN 978-80-7435-574-3 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 

1. Juraj Horváth; Peroperačné komplikácie katarakty a možnosti ich riešenia 

[rec. Jozef Horváth]. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave, 2015. - 1 CD-ROM; 75 s. - ISBN 978-80-8082-845-5. 

2. Ronald A. Asherson, Vladimír Bošák et al. ;  Oftalmo-reumatológia II. Igor 

Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová [(eds.)] [rec. Marián Bernadič, Anton Gerinec]. 

- 1. vyd. - Bratislava: SAP, 2015. - 393 s. - ISBN 978-80-89607-31-0 

3. Juraj Horváth; Katarakta - základné ošetrovateľské postupy v prevencii 

vzniku endoftalmitídy [elektronický zdroj] / [rec. Andrea Lajdová]. - 1. vyd. - Trnava: 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. - 1 CD-

ROM, 83 s. - ISBN 978-80-8082-847-9. 

4. Ľubica Ilievová, Jana Boroňová; Adaptácia nástrojov merania 

v ošetrovateľstve.  [rec. Gabriela Vörösová, Andrea Bratová, Miron Šramka]. - 1. vyd. - 
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Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické 

ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-910-0. 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách (ABB) 

1. Jana Levická, Katarína Levická. Teoretické východiská identity sociálnej 

práce. In: Identita slovenskej sociálnej práce. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-872-1. - S. 11-80. 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

(ABC) 

1. Patricia Dobríková. Sozial-kulturelle Aspekte in der Zeit des Sterbens und 

Trauerns in der römisch-katholischen und griechisch-katholischen Kirche in der 

Slowakei. In: Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen 

Kontexten. - Dzięgielów: Warto, 2015. - ISBN 978-83-63562-76-2. - S. 47-65 [1,74 AH] 

2. Jana Levická, Katarína Levická. The slovak family in time. 

In: Issues of contemporary family in the international context. - Hradec Králové : 

Gaudeamus, 2015. - ISBN 978-80-7435-571-4. - S. 47-67 [1,2 AH]. 

3. Jana Levická. Rodina, její úlohy a funkce v kontextu doby. 

In: Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů. - Hradec Králové : Gaudeamus, 

2015. - ISBN 978-80-7435-570-7. - S. 7-25 [1,1 AH]. 

 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 

1. 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 / Mohsen Naghavi, ... Marek Majdan, Alexandra 

Bražinová et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 385, No. 9963 (2015), s. 117-171 

IF-2015=44.002 

2. CYB5A polymorphism increases androgens and reduces risk of rheumatoid 

arthritis in women / Klaus Stark et al. In: Arthritis Research and Therapy. - ISSN 1478-

6354. - Vol. 17 (2015), s. 56 [15 s.].  IF-2015=3.979 

3. Factors that may improve outcomes of early traumatic brain injury care: 

prospective multicenter study in Austria / Alexandra Bražinová et al. In: Scandinavian 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150809&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146800&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146800&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147306&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147389&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A5D08C9EFFA74F57826BB53B6753B77F
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141255&fs=4571478368504B168E3FA5A61874EA65
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138390&fs=4571478368504B168E3FA5A61874EA65
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Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. - ISSN 1757-7241. - Vol. 23, 

published: 16.07.2015, s. 1-11. IF-2015= 2.31 

4. In vitro bioactivity of silicon nitride-hydroxyapatite composites / Magdaléna 

Precnerová et al. In: Ceramics International. - ISSN 0272-8842. - Vol. 41, Issue 6 (2015), 

s. 8100-8108. IF-2015= 2.758 

5. Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in 

Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI) : A Prospective Longitudinal Observational 

Study / Andrew I.R. Maas, ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová et al. 

In: Neurosurgery. - ISSN 0148-396X. - Vol. 76, Issue 1 (2015), s. 67-80. IF-2015= 3.78 

6. Research note: Urban street tree density and antidepressant prescription 

rates A cross-sectional study in London, UK / Mark S. Taylor et al. 

In: Landscape and Urban Planning. - ISSN 0169-2046. - Vol. 136 (2015), s. 174-179. 

IF-2015= 3.654 

7. Associations of Leg Lenght, Trunk Lenght, and total adult height with 

menieres: Cross - Sectional analysis in the UK Biobank / Jessica, S. Tyrrell a kol. 

In: Ear and Hearing. - ISSN 0196-0202. - Vol. 36, Issue 3 (2015), s. E122-E128.. IF-

2015= 2,517 

8. Integrating dispersion modelling and lichen sampling to assess harmful 

heavy metal pollution around the Karabash copper smelter, Russian Federation / 

Adam S. Pollard et al. In: Atmospheric Pollution Research. - ISSN 1309-1042. - Vol. 6, 

Issue 6 (2015), s. 939-945. IF-2015=1,401  

9. First Report of New Delhi Metallo-beta-Lactamase-1-Producing Strains in 

Slovakia / Naďa Kulková et al. In: Microbial Drug Resistance. - ISSN 1076-6294. - Vol. 

21, Issue 1 (2015), s. 117-120. IF-2015= 2,529 

10. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 

diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-

2013: quantifying the epidemiological transition / Murray, Christopher J.L., ... Marek 

Majdan, Alexandra Bražinová et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 386, No. 10009 

(2015), s. 2145-2191. IF-2015= 44,002 

11. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with 

disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-

2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Vos, 

Theo ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová et al. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138390&fs=4571478368504B168E3FA5A61874EA65
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=145621&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=145936&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151757&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151758&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151761&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151384&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
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In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 386, No. 9995 (2015), s. 743-800. IF-

2015=44,002  

 

12. Severity, causes and outcomes of traumatic brain injuries occurring at 

different locations: implications for prevention and public health / Marek Majdan et 

al. In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 23, Issue 2 

(2015), s 142-148. IF-2015=0,525  

13. 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. - Vol. 32, Issue 7 (2015), s. 767-771; first 

published on August 8, 2014, s. 1-5. IF-2015= 1,296 
 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM) 

1. The impact of body mass index on severity, patterns and outcomes after 

traumatic brain injuries caused by low level falls / Marek Majdan et al. In: European 

Journal of Trauma and Emergency Surgery. - ISSN 1863-9933. - online 8.1.2015   IF-

2015=0,472 

2. Unintentional fall-related mortality in the elderly: comparing patterns in two 

countries with different demographic structure / Marek Majdan, Walter Mauritz. 

In: BMJ Open. - ISSN 2044-6055. - Vol. 5, Issue 8 (2015), article number e008672.   IF-

2015=2,562 

3. Rozdiel v úrovni ageistických postojov u sestier a študentov ošetrovateľstva = 

Difference in the level of ageist attitudes of nurses and nursing students / Oľga 

Kabátová a kol. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 158-162 [e138–

e141]. 

4. Modelovanie procesu interného auditu v zdravotníckom zariadení = Process 

modeling of internal audit in healthcare center / Vladimír Bolek, Jana Filanová, Iveta 

Ondrášová, Jana Martinková. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 

175-184 [e154-e162]..  

5. Sociological Concepts of Identity and Social Capital: The State of civil society 

in Slovak Republic / Lukáš Pavelek, Patricia Dobríková. In: The Social Sciences. - ISSN 

1818-5800. - Vol. 10, no. 4 (2015), p. 527-531. 

6. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientu v Centru 

hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011 = Hyperbaric oxygen therapy in 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137086&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=137086&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=91351&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=91351&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=123032&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147814&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
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pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007-

2011 / Hájek M. et al. In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 70, č. 4 

(2015), s. 200-209. 

7. Health impact assessment / Monica Mary Eileen O´Mullane, Ben Harris-Roxas. 

In: Journal of Environmental Assessment Policy and Management. - ISSN 1464-3332. - 

Vol. 17, Issue 1 (2015), s. 1-11, article 1555005. 

8. Effectiveness of various ventilation systems in reducing exposure to biomass 

related particles : A real-life experiment / Marek Majdan et al. In: Annals of Tropical 

Medicine and Public Health. - ISSN 1755-6783. - Vol. 8, Issue 3 (2015), s. 45-49. 

9. Assessment of the biomass related indoor air pollution in Kwale district in 

Kenya using short term monitoring / Marek Majdan et al. In: African Health Sciences. 

- ISSN 1680-6905. - Vol. 15, Issue 3 (2015), s. 972-981. IF-2015=0,642 

10. Preoperative staging in patients with pancreatic cancer = Předoperační 

staging u nemocného s karcinomem pankreatu / Miroslav Ryska. 

In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 69, č. 6 (2015), s. 525-529. 

SÚHRN: 

Najdôležitejších publikácií, ktoré boli vydané autormi ako výstup fakulty v roku 2015, 

je celkovo 33 a sú kategorizované v týchto kódoch a skupinách: 

 
Tabuľka č. 19: Sumár najdôležitejších publikácií FZaSP s rokom vydania 2015 

Kategória publikácie Kód/skupina 
financovania 

počet 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA/A1 2 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB/ A1 4 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v domácich vydavateľstvách 

ABB/ A1 1 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

ABC/ A1 3 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ADC/B 13 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach ADM/C 10 

SPOLU: A1 (10), B (13) C 
(10) 

33 

 

2.4.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2015 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151747&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149703&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149703&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149785&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=7ACA5B7B4A5F4DDA8A8407F940F2B73C
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Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 
1. 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). 

2. 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. 

3. 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). 

4. 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 
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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. 

5. Domáci výskumný projekt Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska je 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. Globalizácia priniesla a prináša významné 

zmeny, ktoré zasahujú aj oblasť sociálnej práce, stavajú pred ňu nové úlohy a výzvy, 

ktoré posúvajú hranice profesie novým smerom. Táto skutočnosť viedla riešiteľský 

kolektív k formulovaniu hlavného výskumného cieľa, ktorým je: Zistiť aktuálnu mieru 

profesijnej identity u slovenských sociálnych pracovníkov a identifikovať faktory 

posilňujúce respektíve oslabujúce jej formovanie, ktorý je rozložený do troch 

čiastkových cieľov.  

 

Začatie a realizácia nových projektov v roku 2015: 
1. Domáci výskumný projekt Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej 

intervencie v podmienkach Slovenska, hradený z grantovej agentúry APVV. Hlavným 

cieľom projektu je zistiť reálny stav v oblasti poskytovania služby včasnej intervencie 

v SR. Vychádzajúc z tohto cieľa boli formulované čiastkové ciele: Zmapovať 

poskytovanie služby včasnej intervencie na Slovensku. Identifikovať potreby 

poskytovateľov služieb včasnej starostlivosti. Identifikovať potreby rodín s deťmi so 

zdravotnými problémami. Zistiť vplyv služby včasnej intervencie na rozvoj potenciálu 

dieťaťa so špecifickými potrebami. 

2.4.3 Atribút ocenenia (AO) za rok 2015 
 
Súčasťou hodnotenia výskumnej úrovne fakulty a v rámci nej jednotlivých oblastí 

výskumu (podľa, aj v roku 2015 platných kritérií procesu II. KA), sú AO, v ktorých sa 

v roku 2015 na fakulte sledovali tradične 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 
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radách, v komisiách či v porotách alebo iný, špecifický typ ocenenia, svedčiaci o uznaní 

kvality vedecko-výskumného potenciálu pedagogických zamestnancov fakulty.  

Zber údajov pre tieto ukazovatele vedecko-výskumnej produktivity AZ fakulty sa 

uskutočnil aj pre rok 2015 a to rovnakou formou - metodikou, t. j. prostredníctvom 

rozoslania požiadavky na vyplnenie príslušných formulárov. Avšak v dôsledku časovej 

tiesne na referáte VVČ, kde okrem iných agend pribudla v roku 2016, kedy sa materiál 

zberal a mal spracúvať, aj veľká a náročná agenda habilitačných a vymenúvacích konaní. 

Táto náročná agenda obnášala nielen v prípravu metodicko-koncepčných materiálov 

k týmto konaniam ale aj proces prípravy k začatiu niekoľkých konaní. Celkovo bolo 

v rámci prvého neoficiálneho predkola začatých 5 profesorských konaní a to iba za 

obdobie druhej polovice kalendárneho roku 2016 (doc. Fábryová, doc. Beňo, doc. Jusko, 

doc. Ondriska, doc. Dobríková). Ďalším zásadným dôvodom, že atribúty ocenenia v časti 

A) neboli na referáte VVČ štatisticky spracované je fakt, že ani v čase spracúvania tejto 

výročnej správy o VVČ za rok 2015 (december 2016 - január 2017) nie je referát 

vybavený príslušným PC softwarom, ktorý by spracovanie týchto dát výrazne zrýchlil, 

uľahčil, zefektívnil. Referát VVČ takýto program pre učiteľov a aj administrátorov - 

spracúvateľov požaduje kontinuálne už niekoľko rokov. Do roku 2014 vrátane sa tieto 

dáta štatisticky spracúvali „manuálne“, čo bolo vždy veľmi časovo aj odborne náročné. 

Z uvedených dôvodov bude predmetná časť kapitoly 3.6 „Atribút ocenenia za rok 2015“ 

v bode A) spracovaná až po zakúpení takéhoto programu a následnom naplnení databáz 

údajmi za príslušný kalendárny rok samotnými autormi. 

 
ČASŤ B) 

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

zamestnancov fakulty.  

Výsledky tejto časti atribútov ocenení je možné prezentovať a to z dôvodu, že táto 

výročná správa sa ešte začiatkom roku 2016 stále dopracúvala a v tomto období, vďaka 

iniciatívnej práci zo strany referentov VVČ a podpory nového prodekana pre VVČ a PhD. 

štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. (vymenovanej od 1.1.2016) sa podarilo 

naplniť internú knižničnú databázu Birep citáciami, ktoré sa dovtedy do tejto databázy 

dostávali iba sporadicky a citácie s kódom C1 a C2 (z pohľadu kvality najdôležitejšie), 

takmer vôbec nie. O citačnom indexe teda pojednávame v ďalšej podkapitole č. 3.6.2.  
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Treba pripomenúť, že sledovanie oboch atribútov ocenení (časť A aj B) je významné 

nielen pre akreditačné účely ale 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 do roku 2014 sumarizovali a 

spracúvali nielen z pohľadu celej fakulty, ale aj separátne pre každú oblasť výskumu, 

v ktorej fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. V nasledujúcich podkapitolách sa 

z už spomínaných časových a technických dôvodov nachádzajú sumárne údaje: 

- v časti A) za roky 2010-2014 (chýba spracovať rok 2015) 

- v časti B) je citovanosť autorov za rok 2015 spracovaná iba sumárne, z pohľadu 

celej fakulty, nie osobitne za každú oblasť výskumu, či po jednotlivých autoroch. 

 
 
 
Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania... 
 
K dátumu spracovania údajov do VS o VVČ za rok 2015 nie sú dáta roku 2015 štatisticky 

spracované (ako je uvedené v kapitole 3.6). Predsa však ponechávame v podkapitole 

pojednávajúcej o tejto časti VVČ údaje za predchádzajúce obdobie, t. j. roky 2010-2014. 
 

Tabuľka č. 20: 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 

Nesled
ované 34 20/7/27 

 
 

9/8/17 
 
 

 
7/10/17 

 

2. 
Podujatia 
domáce – 
pozvaný referát 

Nesled
ované Nesledované 10/4/14 6/0/6 

 
 

20/1/21 
 
 

3. 
Podujatia 
domáce – 
prihlásený 
referát 

Nesled
ované Nesledované 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 

82 130 79/29/108 
 

44/8/52 
 

 
18/1/19 
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účasťou- 
prihlásený  
referát 

 

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- 
medzinárodnéh
o 

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 medzinárodn
ých 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 

 
--/2/0 

 
--/3/0 

 
--/1/0 

 
--/4/7 

 
 

-/1/1 
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príprav na II. 
KA) 

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 viac  
(nárast=+81%) 

o 100 výstupov  
viac  

(nárast = +18%) 

o 230 výstupov 
menej  

(pokles= -35%) 

o 105 výstupov 
menej  

(pokles= -24%) 
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Atribút ocenenia – Časť B) – citácie 
 
Tabuľka č.21: Prehľad citácií tvorivých pracovníkov FZaSP za roky 2012-2015 

ROK Oblasť 
výskumu 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 

SPOLU 

C1 

/citácie 
v zahraničnýc
h 
publikáciách 
registrované 
v citačných 
indexoch WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C2 

/citácie 
v domácich 
publikáciác
h 
registrovan
é 
v citačných 
indexoch 
WoS 
a databáze 
Scopus/ 

C3 

/citácie 
v zahraničnýc
h 
publikáciách 
neregistrovan
é v citačných 
indexoch/  

C4 

/citácie 
v domácich 
publikáciách 
neregistrovan
é v citačných 
indexoch/ 

C5 

/recenzie 
v  zahraničnýc
h 
publikáciách/ 

C6 

/recenzie 
v domácich 
publikáciác
h/ 

2012 

OV_06. 0 0 8 15 1 0 24 

OV_18. 
355 /v tom 

98 WoS/ 1 Scopus 20 21 5 11 413 

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 

2015 
: 

Celá FZaSP 
(zdroj 

Birep – 
stav 

k 1.12.201
6) 

340 1 13 46 0 1 401 

 
 

Druhý ukazovateľ AO, ktorým je citačný ohlas na publikácie tvorivých zamestnancov 

fakulty (zamestnaných na 1,0 úväzok) zaznamenal v porovnaní s rokom 2014, čo sa týka 

celkového počtu citácií, výrazný nárast (+111 citácií). Potešiteľnou je najmä skutočnosť, 

že sa zvýšil počet citácií s kódom C1, ktorých je až 340, čo je o 72 viac ako v roku 2014 

a ešte markantnejší je rozdiel s rokom 2013 (+265 citácií). Pritom sa jedná o citácie, ktoré 

sú z hľadiska akreditácie najdôležitejšie, t. j. jedná sa o citácie v databázach WoS alebo 
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Scopus. Tak ako po minulé roky, aj tento krát treba pripomenúť, že pozitívnejšie výsledky 

v počte citácií za roky 2014 a 2015 s kódom C1 (t. j. zahraničné citácie WoS a Scopus), 

na práce AZ fakulty, ktoré zohľadňuje vyššie uvedená tabuľka, nemusia byť odrazom 

reálnej skutočnosti, t. j. že za ostatné dva kalendárne roky boli autori o toľko viac 

citovanejší. Do počtu citácií v rokoch 2012-2013 zasiahol negatívne fakt, že sa na fakulte 

dovtedy vyhľadávaniu a vypracúvaniu citačných rešerší pre AZ fakulty nevenovala 

pozornosť a ani samotní autori sa touto činnosťou nezaoberali (až na pár výnimiek). Táto 

mravenčia práca pri zbere dát bola pre roky 2014 a 2015 výsledkom snahy pracovníkov 

referátu pre vedu a výskum, ktorí nielenže citačné rešerše pre väčšinu zamestnancov 

vypracovali, ale ich aj poskytovali na ďalšie spracovanie – t. j. evidenciu do univerzitnej 

knižnice. Napriek tomu sa tieto citácie (aj spätne z predchádzajúcich rokov) dostali do 

systému Birep až po viacnásobných urgenciách na adresu univerzitnej knižnice. V čase, 

kedy sa zostavuje táto výročná správa, t. j. december 2016 – január 2017, by už mal práve 

pre citácie za rok 2016 fungovať novo nadstavený systém, ktorý upravuje „Nariadenie 

dekana k Birep 2016“, že AZ si musia svoje rešerše vypracovať, resp. dať si ich 

vypracovať za poplatok do UK v Bratislave. V opačnom prípade musia poskytnúť na 

referát VVČ fakulty podklady o svojej bibliografii z WoK a Scopus, podľa ktorých by sa 

rešerše v réžii referátu vypracovali a následne poskytovali k preklopeniu do systému 

Birep. Takého vypracúvanie citačných rešerší by však žiadalo administratívne posilniť 

referát VVČ. Inak je to s citáciami s kódom C3 a C4, tie sa dostávajú do knižnice (do 

Birep-u) priebežne, a to v čase, keď si podklady ku nim autori prinesú k spracovaniu 

(nahláseniu) na referát VVČ. Rovnaký princíp (priebežného predkladania výstupov k ich 

postúpeniu do UK) je, spomenutým nariadením dekana, zavedený aj pri publikačných 

výstupoch. O tomto novom metodickom postupe však budeme podrobnejšie informovať 

až vo výročnej správe za príslušný kalendárny rok, kedy „Nariadenie dekana k Birep 

2016“ vstúpilo do platnosti, t. j. vo výročnej správe o VVČ FZaSP za rok 2016. 

Platnosťou tohto nariadenia by sa už nemalo stať (alebo by sa aspoň mala minimalizovať 

možnosť), že údaje v tabuľke o citovanosti nebudú úplné alebo aspoň viac-menej 

smerodajné, ako je tomu v tabuľke citovanosti za roky 2012 a 2013. 

Ako sme spomenuli, z technických dôvodov, ako aj z dôvodu časovej vyťaženosti 

referentov VVČ sa citačné rešerše z databáz WoS a Scopus pre AZ fakulty za rok 2015 

nespracovali. Avšak do Birep-u sa aj napriek tomu niektoré tieto citácie za rok 2015 

dostali (preklopili). Stalo sa to tým, že pri preklápaní citačných rešerší za rok 2014 

(vypracovaných a postúpených k preklopeniu z referátu VVČ FZaSP), pracovníčka UK, 
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ktorá je za ich preklopenie zodpovedná, logicky pripojila k citovanému výstupu všetky 

citácie, ktoré sa v daných dvoch databázach (WoS a Scopus) pri citovanom dokumente 

nachádzali (ale aj s autocitáciami). Táto skutočnosť viedla k tomu, že v internom systéme 

Birep sa teda nachádzajú aj citácie za rok 2015. Tento spôsob pripájania citácií (bez 

vypracúvania kvalitných rešerší – t. j. bez autocitácií) nie je veľmi užitočný, čo sa týka 

budúceho spracovania napr. akreditačných spisov. Totiž pri ich zostavovaní je nutné 

veľmi starostlivo „ustrážiť“vylúčenie autocitácií. Preto pre efektivitu práce s Birep-om 

do budúcich období by bolo vhodnejšie, postupovať a preklápať iba „vyčistené“ rešerše 

(od autocitácií aj spoluautorov) a preklápať citácie len a výlučne na základe týchto 

„čistých“ rešerší. V opačnom prípade práca s citáciami zostane neefektívnou a rešerše 

z Birep-u pre rôzne účely nebudú použiteľné v takej forme, ako to systém vygeneruje. 

Preto je nevyhnutné v budúcnosti zabezpečiť, aby si kvalitné citačné rešerše, očistené od 

autocitácii, priebežne, za každý rok, spracovávali samotní autori a poskytli ich na 

evidenciu a pre potreby ďalšieho spracovania na referát VVČ. Keďže citačné rešerše 

neboli autormi spracované a/alebo postúpené na referát VVČ, nie je teda možné v tejto 

časti VS uviesť zaujímavý rebríček najviac citovaných autorov (ako tomu bolo vo VS 

o VVČ za rok 2014, keď citačné rešerše pre autorov spracovali pracovníci referátu VVČ). 

Hodnotenie ARRA 2015 
 
Aj v roku 2015 bolo Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) 

vykonané hodnotenie fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku. Toto, 

v poradí už jedenáste hodnotenie, sa uskutočnilo na základe verejne dostupných 

a overiteľných údajov o vzdelávaní a výskume fakúlt, za rok 2014. FZaSP TTU v Trnave 

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 

udržanie si 6.priečky, ktorú obsadila v roku 2014 (hodnotené obdobie 2013). Udržanie si 

šiestej pozície, ktorú obsadzovala aj v rokoch 2010-2012 vrátane, nie je uspokojivým 

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 2007-2015, uvádzame v nasledujúcej Tabuľke č. 

22. 

 
Tabuľka č.22: Umiestnenie v ARRA v rámci skupiny MED v rokoch 2007-2015 
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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  
2015 2014 6. miesto  

 
 

2.5 Edičná činnosť  

Edičná komisia FZaSP v roku 2015 zasadala dňa 27.5.2015 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 svojom zasadnutí prerokovala vydanie publikácie 

* Duševné zdravie verejnosti  

Autor: MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD.  

Vydanie tejto monografie schválila Vedecká rada FZaSP na svojom rokovaní dňa 

11.11.2015. 

Tabuľka č. 23: Prehľad edičných titulov podľa žiadostí o ISBN v roku 2015 

P.č. Typ Názov Autor ISBN Typ 
väzby 

1. Zborník 
abstraktov   

V. ročník konferencie 
doktorandov    

Polakovičová Z., 
Uhnáková D., 
Strýčková D., 
Vidová K. 

978-80-8082-
830-1 tlač 

2. zborník 
Ochrana života XV. Novosti 
v ochrane života od počatia II. 
Pocta Albertovi Schweitzerovi 

Bohumil 
Chmelík 

978-80-8082-
812-7 tlač 



67 
 

3. Zborník 
abstraktov 

Zborník abstraktov z XIX. 
Slovensko-Českého kongresu 
o infekčných chorobách 

Strehárová A., 
Jarčuška P., 
Brňová J., 
Garabášová M. 

978-80-8082-
844-8 tlač 

4. Monografia 
Prevencia vzniku 
endoftalmitídy pri 
ambulantnej operácii katarakty 

Juraj Horváth 978-80-8082-
845-5 tlač 

5. Monografia 

Katarakta – základné 
ošetrovateľské postupy 
v prevencii vzniku 
endoftalmitídy 

Juraj Horváth 978-80-8082-
847-9 tlač 

6. 
Zborník 
vedeckých 
publikácií 

Sprachkompetenz in der 
Wissenschaft 
Language Competence in the 
Science 

Jana Keketiová, 
Alžbeta 
Benedikovičová 

978-80-8082-
862-2 CD 

7. Zborník 
abstraktov 

Nové trendy v ošetrovateľstve 
II. Gerontologické 
ošetrovateľstvo 

Martinková Jana, 
Puteková Silvia 

978-80-8082-
863-9 CD 

8. 
Zborník 
vedeckých 
prác 

Nové trendy v ošetrovateľstve 
II.  Gerontologické 
ošetrovateľstvo 

Boroňová Jana, 
Botíková Andrea 

978-80-8082-
864-6 CD 

 

2.6 Tvorivá činnosť  

Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 
 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZaSP bolo v roku 2015 tak, ako v predchádzajúcich 

rokoch, garantované Etickou komisiou FZaSP TTU v Trnave, ktorá ako nezávislý 

poradný orgán dekana 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 a rokovacieho 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 2015 nezmenilo a bolo nasledovné: 

PREDSEDA:   doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 
PODPREDSEDA:  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 
ČLEN:    Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR - externý člen  
ČLEN:    doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
ČLEN:    MUDr. Alexandra Šimková, PhD. 
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ČLEN:    PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
ČLEN:    PhDr. Martin Vereš, PhD. 
TAJOMNÍK:   PhDr. Kristína Grendová, PhD. 
 
Etickej komisii TU FZaSP bolo predložených 13 žiadostí, z toho 6 žiadostí o schválenie 

realizácie výskumu k bakalárskej práci, 6 žiadostí o schválenie realizácie výskumu 

k diplomovej práci a 1 žiadosť z Filozofickej fakulty TTU o schválenie realizácie 

výskumu v zahraničí k dizertačnej práci. Z odboru Ošetrovateľstvo boli 4 žiadosti, 

z odboru Verejné zdravotníctvo 5 žiadostí a z odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve 3 žiadosti. 

Korešpondenčným hlasovaním boli schválené žiadosti: 

Bakalárske práce: 
• Annamária Slezáková: „ Kvalita života pacientov s karcinómom pľúc„  

• Vladimír Lazový: „Motivácia pri výbere povolania sestry„ 

• Magdaléna Huljaková: „Spirometria u študentov FZaSP„ 

• Terézia Kavcová: „Ako môžeme ovplyvniť chronickú obštrukčnú chorobu pľúc„ 

• Alexandra Mazúrová: „Úloha sestry v prevencii obezity„ 

• Zuzana Kaštanová: „Astma bronchiale a alergická nádcha„ 

Magisterské práce:  

• Bc. Radka Vlčková: „Podpora kvality života a fyzickej aktivity u mužov 

s karcinómom prostaty„ 

• Bc. Petra Krajčovičová: „Erysipelas u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej 

klinike v Trnave za posledných päť rokov“ 

• Bc. Veronika Krnáková: „Skríning nosičstva MRSA na Chirurgickej klinike 

a KAIM vo FN Trnava“ 

• Bc. Lucia Podstrelená: „Skríning nosičstva MRSA na Chirurgickej klinike 

a KAIM vo FN Trnava“ 

• Bc. Lenka Soľavová: : „Akútne a recidivujúce  uroinfekcie u žien 

hospitalizovaných na Infekčnej klinike za ostatných päť rokov“ 

• Bc. Katarína Krkošeková: : „Klinická prax z pohľadu študentov na FZaSP 

v Trnave“ 

Dizertačné práce:  
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• Mgr. Lucia Martinčeková: „The effect of interventions for forgiveness from the 

parents after the loss of a child” (Efekt intervencie odpustením  u rodičov po strate 

dieťaťa) 

 
Hodnotenie úrovne v oblasti vedy v roku 2015 
 
V roku 2015 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 (2014). Správu o výsledkoch VVČ 

predložil na 2. riadnom zasadnutí VR FZaSP, dňa 11.11.2015, prodekan pre vedecko-

výskumnú činnosť, doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. VR si správu vypočula, prerokovala 

a potrebnou väčšinou hlasov prijala uznesenie č. 5/2/2015, ktorým výročnú správu 

o vedecko-výskumnej činnosti zhodnotila. Výročná správa o vedecko-výskumnej 

činnosti FZaSP za rok 2014 je zverejnená na webovom sídle FZaSP (link: 

http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc) a originál, v tlačenej a zviazanej verzii, sa 

nachádza na referáte VVČ FZaSP TU Trnava. 

  

http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc
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3. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY TU FZaSP 
 

3.1 Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
• V roku 2015 boli podpísané dve nové fakultné zmluvy v rámci programu 

ERASMUS+. 

• V akademickom roku 2014 / 2015 sa mobilít celkovo zúčastnilo 12 študentov Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce TU: 

- v rámci programu ERASMUS+ sa z TU FZaSP mobility zúčastnilo celkovo 11 

študentov z toho jedna študenta zo študijného odboru Sociálna práca 

(Jantošovičová Lucia), dvaja študenti z odboru Verejné zdravotníctvo 

(Dobrotková Alena, Grainda Tomáš), dve študentky zo študijného odboru 

Ošetrovateľstvo (Novanská Mária, Novotová Natália) a šesť študentov zo 

študijného odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy (Lešková Milena, Ďurovcová 

Mária, Botek Norbert, Bírová Kamila, Čvapková Mária, Miklošová Adriána) 

v krajinách: Rakúsko, Česko Fínsko a Dánsko, 

- v rámci programu CEEPUS sa mobility zúčastnila jedna študentka z odboru 

Sociálna práca (Vidová Klaudia) v letnom semestri ak. roku 2014 / 2015. 

• V akademickom roku 2014 / 2015 na TU FZaSP študovalo 8 zahraničných študentov:  

- v rámci programu ERASMUS+ v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo 2 

študenti (Agathi Danai Papadopoulou, Petros Ypsilantis – Petropolus) z vysokej 

školy Technological Institute of Athens (v zimnom semestri ak. roku 2014 / 2015), 

- v rámci programu CEEPUS sme prijali 6 študentov z odboru Sociálna práca 

z partnerskej inštitúcie FH CAMPUS Vienna (v letnom semestri ak. roku 2014 / 

2015). 

V akademickom roku 2014/2015 sa mobilít celkovo zúčastnilo v rámci programu 

ERASMUS+ 13 študentov a v rámci programu CEEPUS 7 študentov. 

 

3.2 Mobilita zamestnancov vysokej školy 
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• V akademickom roku 2014 / 2015 sa celkovo mobility zúčastnilo 9 vyučujúcich 

z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU: 

- v rámci programu ERASMUS+ sa do mobility zapojili 5 vyučujúci z toho 

z odboru Ošetrovateľstvo 3 vyučujúce (doc. Andrea Botíková, PhD. – Univerzita 

Palackého Olomouc, ČR, PhDr. Silvia Puteková, PhD. – Karlova univerzita 

v Prahe, ČR, PhDr. Jana Martinková, PhD. – Karlova univerzita v Prahe, ČR,) 

a z odboru Verejné zdravotníctvo 2 pedagógovia (MUDr. Alexandra Bražinová, 

PhD., MPH - Luleå University of Technology, Sweden, Mgr. Michaela 

Machajová, PhD. - Západočeská univerzita v Plzni, ČR), 

- v rámci programu CEEPUS sa do mobility zapojili 4 zamestnanci TU FZaSP a to 

konkrétne z odboru Sociálna práca 3 (doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. – Ostravská 

univerzita v Ostrave, ČR, doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. - Ostravská univerzita 

v Ostrave, ČR, FH Campus Vienna, Rakúsko, PhDr. Andrej Kállay, PhD. - 

Ostravská univerzita v Ostrave, ČR) a z odboru Verejné zdravotníctvo 1 

zamestnankyňa (Mgr. RNDr. Alžbeta Benedikovičová, PhD. – Karlova univerzita 

Praha, ČR). 

• V akademickom roku 2014/2015 TU FZaSP navštívili 3 pedagógovia z partnerských 

inštitúcií:  

- v rámci programu ERASMUS+ sa mobility zúčastnili 3 učitelia z toho na Katedre 

sociálnej práce 2 vyučujúci (Christoph Fedke - Hochschule Landshut, Nemecko, 

Anna Krausová – Ostravská univerzita v Ostrave, ČR) a na Katedre Verejného 

zdravotníctva 1 pedagóg (Aliskin Őmer - Mustafa Kemal University, Turecko). 

V akademickom roku 2014/2015 sa mobilít celkovo zúčastnilo v rámci programu 

ERASMUS+ 8 vyučujúcich a v rámci programu CEEPUS 4 vyučujúcich. 
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Zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest v roku 2015 – viď Tabuľka č. 24 a č. 
25. 

Tabuľka č. 24 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní 

Belgicko 5 
Bulharsko 3 
Česká republika 72 
Dánsko 1 
Francúzsko 7 
Chorvátsko 2 
Írsko 7 
Jamaica 1 
Keňa 2 
Litva 1 
Maďarsko 6 
Malta 1 
Nemecko 4 
Nórsko 2 
Poľsko 5 
Rakúsko 7 
Rumunsko 3 
Slovinsko 7 
St. Lucia 1 
Španielsko 3 
Švajčiarsko 3 
Švédsko 1 
Taliansko 3 
UK 4 
USA 1 
Spolu 152 

 
 

Tabuľka č. 25 

Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní 

odborná exkurzia, výstava   3 
pracovné stretnutie, odborné konzultácie 30 
študijný pobyt (Erasmus teacher mobility, 
iné) 

16 

účasť na konferenciách, seminároch, 
sympóziách a pod. 

47 

riešenie projektu 56 
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Spolu 152 
 

 
 
 

3.3 Medzinárodné aktivity 
 
• V rámci medziuniverzitnej zmluvy pokračuje spolupráca s Univerzitou Scranton, PA 

, USA: 
- pozícia „affiliated faculties“ pre učiteľov našej fakulty (doc. Dobríková, prof. 

Rusnáková, prof. Rusnák),  

- každoročne organizované akcie poriadané TU FZaSP s účasťou učiteľov 
a študentov z University of Scranton – tento rok to bol 7. ročník Medzinárodnej 
konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti (doc. Dobríková),  

- pracovná návšteva zástupcu fakulty na Univ.  Scrantone - v delegácii rektora TU 
(prof. Rusnák).  

• V rámci aktivít Detašovaného pracoviska TU FZaSP v Kwale v Keni pokračujú 
aktivity na základe podpísaných zmlúv - Memorandum o porozumení (MoU) s Kenya 
Medical Training College Nairobi - s pracoviskom v Msabveni (verejné 
zdravotníctvo, ošetrovateľstvo) a s nemocnicou v Kwale (MoU), kde je súčasťou 
spolupráce okrem riešenia malnutrície detí do 5 rokov aj vzdelávací komponent, 
rozvíja sa tu tiež rozvojová spolupráca a spoločné aktivity s Pedagogickou fakultou a 
DICECE (District centre for early childhood education (prof. Púpala). 
 

3.4 Sieť pracovísk vzdelávania 
 
V 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) 
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• Pokračovanie v diseminácii spoločného programu Join degree master program 
„Riadenie a organizácia sociálnych služieb“ v spolupráci s University of Applied 
Sciences FH CAMPUS Wien, University of Debrecén (Faculty of Health), FH 
Munich, Ostravská univerzita v Ostrave, Babes-Bolyai University, Slaski University 
in Katowice – gestor Katedra sociálnej práce TU FZaSP 

 
Vo verejnom zdravotníctve 
 
• Spolupráca so subjektmi vo Vojvodine, v Srbsku a síce: Stredisko pre edukáciu, 

toleranciu a multikulturálnosť Magliči, Lekárska fakulta Univerzity v Novom Sade - 
prof. M. Rusnák je hosťujúci profesor od roku 2013 na katedre epidemiológie LF 
Univerzity v Novom Sade 

 
• Expertíza pre medzinárodné EÚ organizácie – Európske centrum pre kontrolu chorôb 

ECDC Stockholm - prof. Rusnák, prof. Rusnáková 
 

V ošetrovateľstve 
 
• Komponent mobility lektorov do krajín EU – Veľká Británia, Írsko, Nórsko, ČR. v 

rámci  projektu zo 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) 
 
 

Tabuľka č. 26 - Zahraničné projekty aktívne v roku 2015 

 
Donor projektu Názov projektu Trvanie projektu 

Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency 

e-Roma Resource 01/01/2014 -31/12/2015 

FINALLY 1/11/2012 - 31/10/2015 

Executive Agency for 
allHealth and Consumers 

Training packages for 
health professionals to 
improve access and 
thequality of health 
services for migrants 
and ethnic minorities, 
including the Roma 

01/2014 – 12/2016 

FP7 CENTER - TBI 1/10/2013 - 31/3/2020 

GENOVATE 01/01/2013 - 31/12/2016 
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4. ŠPECIFICKÉ PRACOVISKO KEŇA – KWALE  
 

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.  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej TU FZaSP), 

už od roku 1998, svojimi rozvojovými aktivitami participuje na plnení sektorových 

priorít, ako napríklad zlepšovaním dostupnosti kvalitnej sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti, prispievaním k znižovaniu podvýživy, preventívnymi aktivitami, prenosom 

expertízy, rozširovaním vedomostí a realizáciou vzdelávacích aktivít.  
 

4.1 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. 
 

4.2 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:  
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• 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 

• 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.).  
 

4.3 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 sponzori. 
 

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

 
V mesiacoch marec – apríl 2015 to bola jedna zahraničná pracovná cesta na špecifické 

pracovisko v Kwale v počte troch ľudí (Mgr. Dudáková, Mgr. Jakubcová, Dr. Kráľová).  

V mesiacoch november – december 2015 bola jedna zahraničná pracovná cesta na 

špecifické pracovisko v Kwale v počte jednej osoby (Dr. Zuzana Kráľová). 

 Vedúci zamestnanci:  

1. PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 
 

 Doktorandky:  
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1. Mgr. Denisa Jakubcová /KVZ/ 

2. Mgr. Katarína Dudáková /KVZ/ 

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

 

KEŇA 
1. Monitoring zberu údajov prostredníctvom tabletov cez webovú aplikáciu minigrantu 

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

regióne pomocou mobilnej IT technológie“ (spustenie grantu v júni 2014). Údaje sa 

pravidelne nahadzujú do štyroch vytvorených databáz. K 31.decembru 2015 skončil 

18 mesačný zber dát. Priebežne zozbierané údaje sa štatisticky spracovali 

a vyhodnotili pre vedeckú konferenciu v Kwale a v Trnave október 2015. 

2. Monitoring prebiehajúcej E-learningovej výučby MS Office 2010/Windows7 v troch 

nutričných centrách, ktorá bola zahájená v máji 2014. Komunitní zdravotnícki 

pracovníci naďalej pokračujú v rozširovaní počítačových znalostí a posilňovaní 

počítačových zručností. 

3. V mesiacoch marec – apríl 2015 sa zrealizovali dva fakultné mikrogranty 

doktorandiek z odboru verejné zdravotníctvo, čím sa im umožnilo participovať na 

realizácii aktivít na špecifickom pracovisku v Kwale. Lokálny partner ohodnotil 

prácu oboch doktorandiek pochvalnými listami. Išlo o tieto minigranty: 

 Mgr. Denisa Jakubcová: „Hodnotenie potrieb zdravotníckych pracovníkov 

vykonávajúcich hlásnu službu surveillance v regióne Kwale“ ... Ide o nadviazanie 

na pilotný projekt Zlepšenie úspešnosti ochrany obyvateľov regiónu Kwale pred 

infekčnými ochoreniami pomocou mobilnej IKT technológie. V rámci pilotného 

projektu bolo zavedené hlásenie výskytu prenosných ochorení a stavov spojených so 

zdravím populácie v regióne Kwale zo zariadení Kwale District Hospital, Mkongani 

Model Health Center a Provincial Rural Health Training Center Tiwi. Na podklade 

spracovania dotazníkového prieskumu sa zistilo, že 100% respondentov pociťuje 

potrebu pre účasť v tréningu špecificky zameraného na realizáciu surveillance. 

 Mgr. Katarína Dudáková : „Hodnotenie potrieb vzdelávania zdravotníckych 

a komunitných zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť 

pacientom s HIV v regióne Kwale“ ... ide pilotný projekt. Výsledkom terénneho 

výskumu je potvrdenie potreby uskutočniť vzdelávací tréning zdravotníckym 
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pracovníkom v oblastiach manažmentu oportunistických infekcií, ART, poskytovanie 

poradenstva a zefektívniť zber a analýzu dát. Strediskám taktiež chýba kvalitné 

technické vybavenie pre adekvátny pracovný výkon. 

4. V mesiacoch november – december 2014 sa začala prvá časť fakultného mikrograntu 

s názvom „Studňa pre Mkongani Model Health Centre“. V mesiacoch marec – apríl 

2015 prebehla druhá časť mikrograntu s cieľom dokončiť inštalačné 

a elektroinštalačné práce. Cieľ bol splnený. Ak sa podarí získať ďalšie finančné 

prostriedky, dokončia sa inštalačné práce v zdravotnom stredisku, a voda nebude tak 

pumpovaná len do tanku, ale aj do sanity v ambulanciách, nutričnom centre 

a pôrodnici.  

5. Data Review Meeting – zistené výsledky minigrantov oboch doktorandiek boli 

odprezentované dňa 4.apríla 2015 na Data Review Meetingu. Stretnutie sa vždy koná 

raz do mesiaca, v prvý týždeň nového mesiaca. Organizátorom je Office of the 

Matuga Sub-county, Medical Officer of the Health, Kwale District Hospital, Ministry 

of Health, Kwale county. Stretnutia sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia všetkých 

20tich zdravotníckych stredísk a 5tich súkromných zdravotníckych stredísk v rámci 

Matuga Sub-county. Zástupcovia jednotlivých stredísk sú povolaním zdravotnícki 

pracovníci a komunitní zdravotnícki pracovníci. Cieľom stretnutia je prezentovať 

pripravované kampane, ako napr. očkovania, nové nutričné programy, prevencie 

rôznych ochorení, zrealizované výskumy, hodnotenie supervízii a pod. Okrem toho 

sa na stretnutí prezentujú zozbierané dáta z každého zdravotníckeho strediska za daný 

predchádzajúci mesiac, ako napr. dáta respiračných ochorení, hlásenie infekčných 

ochorení, HIV/AIDS, podvýživa, a pod.  

6. Na základe nového partnerstva s Kenya Medical Training College v Msambweni, a to 

konkrétne oblasť vzdelávania a posilňovania zručnosti učiť, doktorandka Mgr. 

Jakubcová poskytla dve prednášky pre 110 študentov, odborov ošetrovateľstvo 

a verejné zdravotníctvo, štatistické spracovanie dát – konkrétne miery centrálnej 

tendencie. 

7. V marci a apríli 2015 boli vypracované a odoslané na schválenie dva projektové 

návrhy na realizáciu rozvojových aktivít v regióne Kwale prostredníctvom výzvy 

Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nairobi s finančnou podporou MZVaEZ - 

SlovakAid vo výšky 5000 eur/grant.  Projekt „Out-reach programme in Matuga sub-

county“ v spolupráci s Kwale District Hospital bol schválený a dňa 18.augusta 2015 

podpísaním kontraktu aj zahájený. Cieľom tohto malého grantu je podpora práce 
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v teréne – v komunitách prostredníctvom vybavenia troch nutričných centier 

motorkami a bicyklami, ako prostriedky umožňujúce transport ku klientovi do jeho 

prirodzeného prostredia. 

Projekt „The borehole water for Mkongani Model Health Centre“ v spolupráci 

s Kwale Health Project, nebol schválený.  

8. Počas pracovnej cesty november – december 2015 sa podarilo dohodnúť nové 

Memorandum o spolupráci s KMTC Msambweni pre roky 2016 – 2019, taktiež 

Memorandum o spolupráci s novým partnerom Msambweni nemocnicou v rámci 

Msambweni sub-county v Kwale county na 5 rokov pre TU FZaSP a pre OZ Albert. 

Všetky memorandá sú v procese prípravy. 

9. S lokálnym partnerom Kwale District Hospital, v novembri-decembri 2015, bola 

dohodnutá spolupráca na budúcom veľkom projekte zameranom na vzdelávacie 

tréningy, a potvrdené to je vystaveným Podporným listom z Ministry of Health 

v rámci Kwale county pre TU FZaSP a pre OZ Albert. 

10. Novoakreditovaný študijný program „Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej 

spolupráci“, po prerokovaní s hlavnými zástupcami Ministry of Education na 

národnej i regionálnej úrovni v Keni – Kwale county, chceme spustiť od septembra 

2017 vo spolupráci fakúlt Pedagogickej a FZaSP v regióne Kwale. Rokovaní sa 

zúčastnil prof. Braňo Púpala (PdF TU), prof. Tata Mbugua (Scranton University) 

a Dr.Zuzana Kráľová (FZaSP TU). 

 

SLOVENSKO 

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

v Keni na Slovensku. V roku 2015 sa konalo jedno Africké fórum, a to v letnom 

semestri dňa 12.mája 2015.  

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

v spolupráci s OZ Albert sa uskutočnila prednáška v Centre pomoci pre rodinu 

v Trnave pre deti a dospelých počas Denného tábora, dňa 13.augusta 2015. 

3. Účasť na zasadnutí slovenskej časti Spoločnej slovensko – kenskej komisie pre 

kultúru, školstvo a vedu, dňa 18.júna 2015 na MZVaEZ SR, ako prizvaný odborník.  

Špecifické pracovisko v Keni umožnilo počas roka 2015 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 
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tiež znamená prenos expertízy na miestnych odborníkov a pracovníkov pôsobiacich 

v Kwale. 
 

4.6 Medializácia/Publikačná činnosť 
 
1. Majdan, M., Švaro, M., Kráľová, Z., Muendo, R.M., Taylor, M.S.: Effectiveness of 

various ventilation systems in reducing exposure to biomass related particles: 

A real-life experiment. In Annals of Tropical Medicine and Public Health. May-June 

2015, Vol 8, Issue 3, p.45-49.  

2. Majdan, M., Švaro, M., Bodo, J., Taylor, M.S., Muendo, R.M.: Assessment of the 

biomass related indoor air pollution in Kwale district in Kenya using short term 

monitoring. In African Health Sciences. September 2015, Vol 15, Issue 3, p.972-981.  

3. Krajčírová, M.: Druhá šanca na život. In Slovenka, Číslo 1-2/2015, Ročník 66, ISSN 

0231-6676. (článok o Dr. Kráľovej a Mgr. Németovi) 

4. Kráľová, Z., Jakubcová, D.: Management of acute malnutrition: Results of nutrition 

care for children aged under five in three centres in Kwale County in Kenya. In 

Language Competence in the Science. Book of Scientific Articles. Trnava, October 

2015, p.110-114. ISBN: 978-80-8082-862-2 (AED Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách) 

5. Kráľová, Z., Jakubcová, D., Chidzugah, F.: Results of nutrition care for children 

under five in three nutrition centres: Kwale, Mkongani and Tiwi. In Kwale County 

Second Health Scientific Conference. Abstracts. Kwale County, October 2015, p.43-

45. 

6. Jakubcová, D., Rusnáková, V., Kache, H.: Needs for training in notifiable disease 

surveillance in healthcare workers, Matuga sub-county, Kenya. 2nd V4 Conference 

on Public Health 2015 : Health for Public, Public for Health : abstracts / Piotr 

Romaniuk, Kamil Maciag (eds.). - 1. vyd. - Lublin : Tygiel, 2015. - 85 s. - ISBN 978-

83-65272-14-0.. - Spôsob prístupu: http://www.v4-publichealth.eu/ (AFG Abstrakt 

príspevku zo zahraničných konferencií) 

7. Jakubcová, D., Rusnáková, V., Kache, H.: Needs for training in notifiable disease 

surveillance in healthcare workers, Matuga sub-county, Kenya. Zborník fulltextov 

je v tlači, bude publikovaný v roku 2016. (AFC Publikované príspevky na 

zahraničných vedeckých konferenciách) 

http://www.v4-publichealth.eu/
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8. Dudáková, K., Grendová, K., Mwavita, J.: Training of health workers in providing 

antiretroviral therapy HIV positive patients in Matuga Sub-County. In Language 

Competence in the Science. Book of Scientific Articles. Trnava, October 2015, p.87-

90. ISBN: 978-80-8082-862-2 (AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách) 

9. Dudáková, K., Grendová, K., Mwavita, J.: Training health workers providing health 

care to patients with HIV in the region Kwale.  2nd V4 Conference on Public Health 

2015 : Health for Public, Public for Health : abstracts / Piotr Romaniuk, Kamil Maciag 

(eds.). - 1. vyd. - Lublin : Tygiel, 2015. - 85 s. - ISBN 978-83-65272-14-0.. - Spôsob 

prístupu: http://www.v4-publichealth.eu/ (AFG Abstrakt príspevku zo zahraničných 

konferencií) 

4.7 Fotodokumentácia 
 
Obrázok č. 1: Realizácia projektov doktorandiek z Katedry VZ 

 
 
Obrázok č. 2: Data Review Meeting 

http://www.v4-publichealth.eu/
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Obrázok č. 3: Kwale a Msambweni KMTC rokovanie 

 
 
 
Obrázok č. 4: Msambweni KMTC prednáška 
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Obrázok č. 5: Rokovanie s Ministrom školstva v rámci Kwale County 
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5. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  
 
Organizačná štruktúra fakulty 
 
Katedry: 

1. Katedra verejného zdravotníctva (skratka „KVZ“) 

2. Katedra sociálnej práce (skratka „KSP“) 

3. Katedra laboratórnych vyšetrovacích .metód v zdravotníctve (skratka 

„KLVM“) 

   4. Katedra ošetrovateľstva (skratka „KOŠE“) 

    

 
Výučbové základne: 

1. Fakultná nemocnica Trnava 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 

3. Analytx, s.r.o. 

 

Pracoviská: 

1. Keňa  

2. 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 aktivity, projekty a mobility 

  Referát pre ekonomické činnosti 

  Referát pre informačné technológie 

   
 
V kalendárnom roku 2015 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.  
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Fakulta pri hodnotení hospodárenia za kalendárny rok 2015 vychádzala z Výkazu ziskov 

a strát. FZaSP zaznamenala kladný výsledok hospodárenia v hlavnej aj podnikateľskej 

činnosti.  Graf č. 9 znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2012 - 

2015 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 bankový účet v nasledujúcom období.  

 

 

 
 
 

Graf č. 9: Hospodársky výsledok za r.2015 
 

 

Hlavným zdrojom financovania FZaSP sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytuje 

univerzite ministerstvo školstva.  Tabuľka č. 27 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých 

rokoch a vyčísľuje ich rozdiel. 

     
Tabuľka č. 27: Porovnanie výšky zdrojov v jednotlivých rokoch 

 
Druh výnosu Rok 2015 Rok 2014 Rozdiel 
Tržby, kurzové zisky       188 0 188      
Iné ostatné výnosy 152 812 270 623 -117 811 
Zákonné rezervy     1 625    -124    1 501 
Dotácie    2 088 607    2 296 726  -208 119  
Výnosy spolu    2 243 232    2 567 225  -323 993 
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Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 088 607 €, čo tvorí 

93,11 % z celkových zdrojov financovania fakulty. Trend vývoja podielu dotácie na 

celkových zdrojoch má klesajúci trend.  

Okrem dotačných zdrojov fakulta využíva na financovanie 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 152 812 € t. j. 

necelých 7 % z celkových zdrojov financovania. V porovnaní s rokom 2014 získala 

fakulta o 116 122 €  menej mimodotačných prostriedkov. Graf č. 10 znázorňuje podiely 

jednotlivých zdrojov na celkovom financovaní fakulty. 

 
 

Graf č. 10: Zdroje financovania fakulty 

5.1 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. 28 a 29 sú uvedené náklady a výnosy 

FZaSP  v roku 2015 podľa jednotlivých účtov za hlavnú činnosť. 

 
 

Tabuľka č. 28 Náklady z hlavnej činnosti (EUR)   
      

Účet Druh nákladu Suma 
501  Spotreba materiálu 57 998 
502  Spotreba energie 36 546 
511  Opravy a udržiavanie 11 479 
512  Cestovné tuz. a zahr. 25 834 
513  Náklady na reprezentáciu  2 260 
518  Ostatné služby       82 622 
521  Mzdové náklady   1 172 199 

7%

93%

Zdroje financovania fakulty
2  243 232 €

Mimodotačné prostriedky

Dotácie z MŠ
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524,525,527  Zákonné sociálne poistenie      437 582 
538, 545  Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary  2 416 
549  Iné ostatné náklady      308 834 
551  Odpisy      103 786 
 NÁKLADY   SPOLU   2 241 568 

Tabuľka č. 29: Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)  
                 

Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb, kurzové zisky           188 
649 Iné ostatné výnosy    154 437 
691 Prevádzkové dotácie 2 088 607 
 VÝNOSY   SPOLU      2 243 232 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK       1 664 

 
V roku 2015 dosiahla TU FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo 

výške  1 664€.  

V porovnaní s rokom 2014 celkové náklady fakulty poklesli o 22 059 €. 

 

Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady vyplatené v celkovej výške 

1 172 199 €. 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. V porovnaní s rokom 2014 narástli funkčné platy o 42 029 

a vzrástli náklady na odmeny o 4 101 €. Náklady na vyplácanie DOVP poklesli o 3 542 

€.  

Mzdové náklady tvorili 52,29 %  z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 

2015. Graf č. 11 znázorňuje zdrojovú štruktúru vyplatených mzdových nákladov v roku 

2015. 
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Graf č. 11: Zdroje financovania mzdových nákladov 
Z dotačných prostriedkov neúčelových aj účelových boli mzdy financované vo výške 

1 079 011 €  t. j. 92 % z celkových miezd.  

Z mimodotačných zdrojov boli mzdy financované vo výške 41 988 € t. j. 3,58 % 

z celkových miezd. Z grantov boli vyplatené mzdy vo výške 51 198 € t. j. 4,37 % 

z celkových miezd.      

TU 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 2014 

a 2015 podľa nákladových stredísk je uvedená v Grafe č. 12.  
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Graf č. 12:  Mzdové náklady podľa stredísk (v tis. €)   
 

V kalendárnom roku 2015 prebehli na fakulte organizačné zmeny. Zanikla katedra 

rozvojových štúdií a tropického verejného zdravotníctva. Členovia tejto katedry boli 

rozdelení podľa odborovej orientácie medzi existujúce katedry.  

Porovnanie vyplatených miezd bez odmien podľa jednotlivých katedier dokumentuje              

Tabuľka č. 30 (v tis. €).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 30: Vyplatené mzdy podľa katedier 
 

Katedra Vyplatené mzdy 
v roku 2015 

Vyplatené mzdy 
v roku 2014 

Rozdiel (tis. €) 

KSP 255 241 14 
KVZ 146 139  7 
KLVM 152 154 -2 
KOŠE 202 208 -6 
SPOLU 755 742 13 

 
 

Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 

2013, 2014 a 2015 je uvedený v Tabuľke č. 31 (v tis. €).  
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Tabuľka č. 31: Vývoj priemernej mzdy zamestancov bez odmien 
 

Kategória zamestnancov Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 
Pedagogickí zamestnanci 1 151 1 126 1 058 
Výskumní a umeleckí zamestnanci 828 718 0 
Zamestnanci centrálnej 
administratívy 

865 826 787 

Odborní zamestnanci 759 704 715 
               
 

Nárast priemernej mzdy pedagogických zamestnancov a centrálnej administratívy bol 

spôsobený valorizáciou miezd zo strany MŠ od 1.1.2015 a od 1.7.2015. Väčší nárast 

u výskumných a umeleckých zamestnancov bol spôsobeným priznaním osobného 

príplatku od 1.1.2015. 

Okrem mzdových nákladov tvorili významnú položku zákonné odvody do poisťovní 

v hodnote 437 592 €. Spolu so mzdovými nákladmi tvorili 71,82% z celkových nákladov 

fakulty. 

Značnú položku v nákladoch tvorili € tvorili iné ostatné náklady, v hodnote 308 834 €, 

ktoré zahŕňajú prevažne štipendiá doktorandov a náklady na špecializované výučbové 

zariadenia – klinické pracoviská – praktická výučba študentov. V porovnaní 

s prechádzajúcim rokom poklesli o 39 538 €. 

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. 

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 TU FZaSP 

je uvedená v Tabuľke č. 32   (v tis. €).  V porovnaní s rokom 2014 priemerné náklady na 

študenta poklesli.  
 

Tabuľka č. 32: Priemerná výška dotácie na jedného študenta 
 

Rok Výška dotácie  
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na 
študenta  v eurách 
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2010 318 549 579 
2011 304 505 602 
2012 269 459 586 
2013 237 352 672 
2014 238 325 732 
2015 213 322 661 

 
 

Ďalšou významnou nákladovou položkou boli odpisy v hodnote 103 786 €, tiež pokles 

o 29 034 € oproti roku 2014. 

Vzrástli náklady na spotrebu materiálu o 10 919 €, najmä nákupom tonerov a prístrojov 

a zariadení, náklady na energie o 8 856 €, z nich najviac na plyn, čiže kúrenie a náklady 

na opravy a udržiavanie o 3 421 €, čo bolo spôsobené maľovaním priestorov. 

Náklady na reprezentáciu a ostatné služby zaznamenali pokles. 

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

V roku 2015 bol zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 51 997 

€. Tvoril ho predovšetkým drobný hmotný majetok.  

K 31.12.2015 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce. 

Dotácie na investičné aktivity FZaSP v kalendárnom roku 2015 neboli rozpísané. Nákup 

investícií, prevažne výpočtovej techniky, jej obnova a dopĺňanie boli kryté grantovými a 

mimodotačnými prostriedkami. 

 
 
 

5.2 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 
 

FZSP v roku 2015 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti predaj publikácií a 

organizovanie domácich a medzinárodných konferencií.  

Prehľad nákladov a výnosov je uvedený v Tabuľke č. 33 a 34. 
Tabuľka č. 33: Náklady z podnikateľskej činnosti (v €)  
        

Účet Druh nákladu Suma 
501 Spotreba materiálu 759 
504 Predaný tovar 1 372 
512 Cestovné 923 
513 Náklady na reprezentáciu 16 
518 Ostatné služby 1 910 
521 Mzdové náklady 326 
524,527 Zákonné soc. poistenie 100 
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570 Vnútroorganizačné prevody 322 
 NÁKLADY   SPOLU 5 730 

 
Tabuľka č. 34: Výnosy z podnikateľskej činnosti (v €)  
      

Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb 5 043 
604 Tržby za predaný tovar 1 392 
 VÝNOSY   SPOLU 6 435 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK               705 

 
 

V roku 2015 dosiahla FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške 705 €.  

5.3 Nedočerpané finančné prostriedky 
 
Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2015 na neúčelovej dotácii vo výške 123 672 €, na 

účelovej dotácii vo výške 17 412 €. 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 1 010 195 €. 

 

Fakulta hodnotí svoju hospodársku situáciu v danom roku kladne a bude i naďalej 

pokračovať v aktivitách realizovaných v rámci konsolidácie hospodárenia. V budúcnosti 

je nevyhnutné pripraviť sa na situáciu, kedy fakulta nebude mať k dispozícii poplatky zo 

školného od externých študentov a bude sa musieť financovať iba z dotačných 

prostriedkov.   
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6. Výročné správy katedier TU FZaSP 
 

6.1 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve za rok 2015 
 
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve Fakulty zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 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. 

 

6.1.1 Organizácia katedry 
 

Charakteristika členov katedry: 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – vedúca katedry, Garant odboru LVMvZ 

Pedagogická činnosť v predmetoch: 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 

 

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. – garant odboru LVMvZ 
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Pedagogická činnosť v predmetoch: Biológia, Genetika človeka, Lekárska genetika, 

Výskum v laboratórnej medicíne 

Ostatné pedagogické aktivity  

• 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 

 
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 aktivity  

• Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

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

 

prof.  RNDr. Vladimír Bošák, CSc. – garant odobru LVMvZ, 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 artritíde 

 

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 
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• 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 

 

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 

 

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 

 

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 
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Vedecko-výskumné zameranie:   

• Spolupráca s komunitou a klubmi nepočujúcich a nedoslýchavých 

• Stratégie liekovej politiky 

• Farmakológia,farmakoepidemiológia, farmakoekonomika 

• Toxikológia 

 

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 

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 

 

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

Ostatné pedagogické aktivity:  

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

 

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  
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• Oportúnne infekcie u HIV pozitívnych detí v Kambodži  

• Celoslovenská multicentrická štúdia infekčnej endokarditídy  

• Sledovanie bakteriálnych nozokomiálnych a komunitných meningitíd  

 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. – člen katedry, odborný asistent 

Pedagogická činnosť v predmetoch: Analytická chémia, Biochémia  

Ostatné pedagogické aktivity:  

Školiteľ a oponent pre bakalárske, diplomové a PhD. Práce 

 

Externí zamestnanci: 

• MUDr. Iveta Kopecká, PhD. 

• MUDr.  Andrea Labancová 

• MUDr. Rudolf Botek 

• MUDr. Janka Korytárová 

• RNDr. Iveta  Andelová 

• RNDr. Zuzana Holopová-Brodnanská 

 

Laborantka: Viera Mišurová 

 

Sekretárka: Gabriela Semešová 

 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest 

 

Profesori:   prof. MUDr. František Mateička, CSc.   

    prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  

prof. MUDr. Ľ.udovít Jurga, DrSc. 

Docenti:   doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

Doc. PharmDr. Pavel Beňo, CSC. 

Odborní asistenti:  PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.  

MVDr. Alžbeta Kaiglová, CSc. 
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RNDr. Jaroslava Brňová (Sokolová), PhD. 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. 

Doktorandi:    Mgr. Lenka Miháliková 

    Mgr. Soňa Hnilicová 

Mgr. Zuzana Bárdyová 

  

Počet interných učiteľov katedry k 31.12.2015: 12 
Počet externých učiteľov katedry k 31.12.2015: 7 
 

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 

• zber validných údajov 

• znalosť voľby vhodnej štatistickej analýzy vzhľadom na charakter dát, 

dokumentácia zistených údajov 
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• 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 a pod.) 

 

Uskutočňované študijné odbory: 

Doktorandské štúdium (PhD.):  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve -  denné 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externé 

Magisterské štúdium (Mgr.):  2(2,5)-ročné: 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - externé  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 
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Bakalárske štúdium (Bc.) 3(4)-ročné: 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externé  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

 

Študenti sa viac začali zaujímať o výmenné pobyty, resp. stáže v rámci ERASMU 

a zúčastnili sa niektorí pobytov v ČR a Rakúsku. 

 

Podali sa žiadosti v procese Komplexnej akreditácie pre všetky študijné formy a stupne 

odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 

 

Podarilo sa zazmluvniť ďalšie medicínske pracovisko, kde môžu študenti vykonávať 

lodbornú laboratórnu prax- Laboratória Piešťany s.r.o a rokuje sa so spoločnosťou Alfa 

medical. 

 

Doktorandi  vedení  členmi katedry v akademickom roku 2014/15 

Školiteľ: 
 

doc. RNDr. Martina horváthová, PhD. 

• Mgr. Zuzana Bárdyová  

 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

• Ivana Stiborová – ukončené úspešnou obhajobou 

• Irena Scholtzová – prerušené 

• September 2015 – Silvia Vašková - externe 

 

prof.  RNDr. Vladimír Bošák, PhD. 

• Katarína Nadzamová 

• September 2015 – Soňa Hnilicová - denne  

 

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

• Dana Brotanová – prerušené 

 

6.1.3 Vedecko-výskumná činnosť 
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Spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami: 

 

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  

 

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 

 
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 
 
 

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 

Bažantnica Palarikovo 
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• 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 

 

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 

 
Tabuľka č.35: Plán zvyšovania kvalifikácie členov katedry 2014-2017 
 

Meno, Priezvisko, vedecko-
pedagogický titul 

2014 2015 2016 2017 

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:  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Oftalmo-reumatológia II / Igor Kozák, Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová [(eds.)]; 

Ronald A. Asherson, Vladimír Bošák et al.; [rec. Marián Bernadič, Anton Gerinec]. - 1. 

vyd. - Bratislava: SAP, 2015. - 393 s. - ISBN 978-80-89607-31-0..- Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12344.pdf 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

http://ukftp.truni.sk/epc/12344.pdf
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Genetické aspekty systémového lupus erythematosus a rozdiely v prevalencii 

ochorenia u mužov a žien / Vladimír Bošák. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 33-52 [1,75 AH].. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12731.pdf 

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

Antimikrobiálna rezistencia a postantibiotická éra / Róbert Babeľa, Lenka 

Micháliková, Robert Rusnák. 

In: Medzinárodné verejné zdravotníctvo. - [Banská Bystrica]: Peter Ondruš a spol., 

2015. - ISBN 978-80-971965-4-7. - S. 54-65.. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11878.pdf 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

First Report of New Delhi Metallo-beta-Lactamase-1-Producing Strains in 

Slovakia / Naďa Kulková et al. 

In: Microbial Drug Resistance. - ISSN 1076-6294. - Vol. 21, Issue 1 (2015), s. 117-

120. 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Diagnostika infekcie vírusom HIV = Diagnostics of HIV infection / Pavol Beňo, 

Mikuláš Slezák. 

In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, č. 3 (2015), s. 5-15. 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Priaznivý účinok I.V. podávaných imunoglobulínov pri systémovom lupus 

erythematosus s primárnym antifosfolipidovým syndrómom / Eva Straková, 

Stanislava Blažíčková, Jozef Rovenský. 

In: Rheumatologia. - ISSN 1210-1931. - Roč. 28, č. 3 (2014), s. 119-121. 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

Genetics of Alkaptonuria / Vladimír Bošák. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12731.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=142570&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/11878.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151384&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=50181&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=64071&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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In: Alkaptonuria and Ochronosis. - Cham: Springer International Publishing, 2015. - 

ISBN 978-3-319-15107-6. - S. 19-27 [0,72 AH].. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12338.pdf 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Pohlavie a autoimunita / Stanislava Blažíčková. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 9-18.. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12727.pdf 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Porovnanie hodnôt tlaku krvi vo vzorke mužov žijúcich v meste a na vidieku / 

Alžbeta Kaiglová, Jana Špajdelová, Ľudmila Grmanová. 

In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. - Prešov: Ústav sociálnych vied a 

zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015. - ISBN 978-80-89464-29-6. - CD-ROM; S. 245-

251. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Infekcie a systémový lupus erythematosus u mužov / Stanislava Blažíčková, Jozef 

Rovenský. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 86-92.. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12735.pdf 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Die Änderung in der Auffassung von dem Strahlenrisiko in dem Radiationschutz / 

Zuzana Bárdyová, Martina Horváthová. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 

2015. - ISBN 978-80-8082-862-2. - CD-ROM; S. 22-28. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Sine syndróm pri SLE (klinický a laboratórny) / Jozef Rovenský et al. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146535&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12338.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12727.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141718&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12735.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147287&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80- 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Zaočkovanosť seniorov proti chrípke / Beňo, P., Macíková, I. 

In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. - Prešov: Ústav sociálnych vied a 

zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015. - ISBN 978-80-89464-29-6. - CD-ROM; S. 229-

244. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Použitie Kolmogorovho-Smirnovovho testu v podmienkach verejného 

zdravotníctva a LVM / Ján Juristy, Pavol Beňo. 

In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. - Prešov: Ústav sociálnych vied a 

zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015. - ISBN 978-80-89464-29-6. - CD-ROM; S. 294-

296. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Použitie dvojvýberového Wilcoxonovho testu v podmienkach verejného 

zdravotníctva a LVM / Ján Juristy, Pavol Beňo. 

In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. - Prešov: Ústav sociálnych vied a 

zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015. - ISBN 978-80-89464-29-6. - CD-ROM; S. 297-

300. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Systémový lupus erythematosus - prehľad patogenézy a liečby / Jozef Rovenský, 

Stanislava Blažíčková, Ivana Stiborová. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 19-32. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Systémový lupus erythematosus u mužov / Stanislava Blažíčková, Jozef Rovenský. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 53-58.. - Spôsob 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141718&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141718&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141718&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12732.pdf 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Systémový lupus erythematosus a Klinefelterov syndróm / Jozef Rovenský, 

Stanislava Blažíčková. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 71-76.. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12734.pdf 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Drogová závislost v mateřství = Drug addiction in motherhood / Jana Novotná, Pavol 

Beňo. 

In: Nové trendy v súčasnej sociálnej práci. - Prešov: Ústav sociálnych vied a 

zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015. - ISBN 978-80-89464-30-2. - CD-ROM; S. 230-

236. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Medzipohlavné rozdiely v kognitívnych funkciách ako dôsledok prenatálneho 

vplyvu testosterónu / Marián Špajdel, Jana Špajdelová. 

In: Dimenzionálna perspektíva v psychológii. - Bratislava: SILOE, 2014. - ISBN 978-

80-970992-2-0. - S. 112-124.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12020.pdf 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Aspekty komunikácie so sluchovo postihnutým geriatrickým pacientom / Juhásová, 

I., Figurová, L., Beňo, P. 

In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. - Prešov: Ústav sociálnych vied a 

zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015. - ISBN 978-80-89464-29-6. - CD-ROM; S. 113-

122. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Výskyt tuberkulózy u pacientov so systémovým lupus erythematosus / Jozef 

Rovenský et al. 

In: Systémový lupus erythematosus u mužov. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

http://ukftp.truni.sk/epc/12732.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12734.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=145168&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=145503&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12020.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141718&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=150816&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104


107 
 

Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-41-9. - S. 93-98. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12736.pdf 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Compare the differences in exposure CCTA on station in Trnava at the time of 

station innovation / Zuzana Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. 

In: MMK 2014. - Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. - ISBN 978-80-87952-

07-8. - CD-ROM; S. 3672-3678. 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Perspektíva využitia novších prístupov v liečbe malígnych nádorov / Jurga L.M., 

Benedikovičová A. 

In: Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii). - 

[Černá Hora]: [Občanské sdružení SOVA], 2015. - ISBN 978-80-260-7603-2. - CD-

ROM; S. 1-6. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Radiačná záťaž a riziká spájané s neinvazívnou CT koronarografiou / Zuzana 

Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová ; V. Neuschl. 

In: Bezpečnost jaderné energie. - ISSN 1210-7085. - Roč. 23(61), č. 1/2 (2015), s. 8-

12. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Použitie metódy qPCR na detekciu Legionella spp. vo vzorkách vôd podľa STN P 

ISO/TS 12869 / Marianna Cíchová, Miloslava Prokšová, Soňa Hnilicová. 

In: Mikrobiológia vody a životného prostredia 2015. - Bratislava: Československá 

spoločnosť mikrobiologická, 2015. - ISBN 978-80-971422-4-7. - S. 70-75. 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Health care associated Clostridium difficile infections in University Hospital 

Trnava during last five years (2010-2014) / A. Strehárová et al. 

In: Antimicrobial Resistance and Infection Control : Abstracts from the 3rd 

International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC 2015). - ISSN 

http://ukftp.truni.sk/epc/12736.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=139568&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141088&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=132545&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149751&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=124494&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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2047-2994. - Vol. 4, Suppl 1 (2015), P24, s. 30 - Spôsob 

prístupu: http://www.aricjournal.com/supplements/4/S1 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Large proportion of HIV positive children without receipt of antiretroviral 

treatment (Slow progressor, SPG) for 10 and more years in Phnom Penh, 

Cambodia / Andrea Kalavská et al. 

In: The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. - ISSN 0002-9637. - 

Vol. 93, number 4 supplement (2015), s. 148, abstract 493. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Som neposlušný celiatik? : Neveríte, že držím bezlepkovú diétu? / Jarmila Kabátová, 

Vladimír Bošák. 

In: Festival kazuistík z pediatrie 2016. - Kysucké Nové Mesto: Pamida International, 

2015. - ISBN 978-80-89589-10-4. - S. 21. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Vitamín D u detí / Jana Korytárová, Stanislava Blažíčková. 

In: Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Zväzok 25, č. 1 (2015), s. 

25. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Nozokomiálne vírusové gastroenteritídy vo FN Trnava v rokoch 2010-2014 / 

Brňová J. et al. 

In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava: Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - CD-ROM; S. 

89. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Contribution of otolaryngologist and histopathologist in the diagnosis of Sjőgren´s 

syndrome / M. Krúpa, M. Žaťko, V. Bošák. 

In: Healthy aging. - Trnava: Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava 

http://www.aricjournal.com/supplements/4/S1
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=102260&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=147916&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=76046&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146479&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134957&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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University, 2014. - ISBN 978-80-8082-801-1. - S. 27-28. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Vplyv zubných náhrad na ústnu mikroflóru / Alžbeta Kaiglová, Jana Špajdelová, 

Emanuela Dubajová, Michal Stanko. 

In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, Supplementum 

(2015), s. 95-97. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Moderné informačné technológie pri prekonávaní bariér v komunikácii so 

sluchovo postihnutými = Modern information technologies in overcoming of barriers 

in communication with hearing impaired persons / Pavol Beňo, Ingrid Juhásová, Ján 

Juristy. 

In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, Supplementum 

(2015), s. 20-22. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Preskripcia antibiotík a spotreba voľnopredajných liekov v predchrípkovom a 

chrípkovom období v lekárni v žilinskom regióne = Monitoring of antibiotic 

prescription and OTC drug consumption in pre-flu and flu season period in pharmacy in 

Žilina region / Pavol Beňo, Ingrid Juhásová, Lucia Kyklošová. 

In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, Supplementum 

(2015), s. 23-25. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Rezistencia na antibiotiká - problém zdravotníctva 21. storočia = Antibiotic 

resistance - a problem of health in 21st century / Ingrid Juhásová, Zuzana Janušková, 

Pavol Beňo. 

In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, Supplementum 

(2015), s. 87-89. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Použitie matematickej pravdepodobnosti v zdravotníctve rozvojových projektov = 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77269&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77269&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77269&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77269&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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Use of mathematical probability in health of development projects / Ján Juristy, Pavol 

Beňo. 

In: Zdravotnictví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, Supplementum 

(2015), s. 90-92. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Trend výskytu infekcií Clostridium difficile za 5 rokov vo FN Trnava / Strehárová 

A. et al. 

In: XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi 

management, 2015. - ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 27. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Päť ročné sledovanie klostrídiových infekcií vo FN Trnava / Anna Strehárová, Mária 

Garabášová, Jaroslava Brňová, Ľubica Mačeková. 

In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava: Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 45. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Dodržiavanie štandardných preventívnych opatrení v starostlivosti o zavedený 

CVK u zdravotníckeho personálu - kde robíme chyby? / Mária Garabášová, 

Jaroslava Brňová, Anna Strehárová, Melanie Beťková. 

In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava: Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 76. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Compliance "care bundles" v prevencii katétrových infekcií krvného riečiska / 

Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová. 

In: XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi 

management, 2015. - ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 31. 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Terapia a odporúčania v liečbe systémového lupusu / Jozef Rovenský, Stanislava 

Blažíčková, Milan Luliak. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=77269&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=142989&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146479&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146479&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=142989&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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In: Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 18-21. 

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Spektrum rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových ZZ v SR : prvé 

výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ / Micháliková L. et al. 

In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava: A-medi management, Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 10-11. 

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Použitie metód PCR a qPCR na detekciu Legionella spp. vo vzorkách vôd / Soňa Hnilicová, 

Miloslava Prokšová, Marianna Cíchová. 

In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava: A-medi management, Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 22-23. 

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Aké veľké je riziko iatrogénneho prenosu CJch pri endoskopickom vyšetrení? / Brňová J. 

et al. 

In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava: A-medi management, Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 8-9. 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Surveillance katétrových infekcií krvného riečiska / Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, 

Anna Strehárová. 

In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava: A-medi management, Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 5-6. 

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Prvý výskyt VRE vo FN Trnava : kazuistika / Brňová J. et al. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=92036&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151229&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151229&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151229&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151229&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava: A-medi management, Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 15-16. 

 

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

Multidetektorová počítačová tomografia a jej využívanie v kardiológii / Zuzana Bárdyová, 

Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. 

In: XXXVII. Dny radiační ochrany. - Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. - 

ISBN 978-80-01-05822-0. - S. 81. 

 

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

Naše skúsenosti s klinickou aplikáciou autológnych graftov na báze MSC / Ján Vojtaššák et 

al. 

In: VII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2015. - Brno: Fakulta chemická, Ústav 

chemie materiálů VUT Brno, 2015. - S. 29. 

 

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

Alcohol abuse and trauma are significant risk factors in community-acquired 

pneumococcal meningitis even in era of vaccination / J. Sokolová et al. 

In: 24th ECCMID : ESCMID, 2014. - R406. 

 

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

Pneumococcal otitis media in children of refugees coming to Slovakia vaccinated with 

pneumococcal vaccine / L. Micháliková et al. 

In: 24th ECCMID : ESCMID, 2014. - R710. 

 

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

Comparison of monomicrobial invasive fungal infections and mixed fungal-bacterial 

infections : risk factors and outcomes in 211 patients / N. Kulková et al. 

In: 24th ECCMID : ESCMID, 2014. - eP370. 

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 

Využívanie metódy prospektívneho triggeringu v CT-koronarografii : odhad radiačnej 

záťaže pacientov / Zuzana Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. 

In: Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21.storočia 2. - Bratislava: Univerzita 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151229&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149484&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146404&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151937&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151937&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151937&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=148579&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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Komenského v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-223-3953-7. - CD-ROM; S. 11. 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky...) 

Systémový lupus erythematosus u mužov / Jozef Rovenský, Stanislava Blažíčková, Ricard 

Cervera (eds.) ; [rec. M. Bernadič, D. Maasová]. - 1. vyd. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 

Press, 2015. - 132 s. - ISBN 978-80-89607-41-9.. - Spôsob 

prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12726.pdf 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky...) 

XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách: zborník abstraktov / [zost. 

Anna Strehárová, Jaroslava Brňová, Mária Garabášová, Pavol Jarčuška]. - 1. vyd. - 

Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - 100 s. - ISBN 978-80-8082-

844-8.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12146.pdf 

 

Členstvo vo významných akademických, vedeckých a iných orgánoch 

 

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 

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 

 člen Vedeckej rady FZaSP TU Trnava 

 člen etickej komisie FSZP TU Trnava 
 
Prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

-  člen European Federation for Immunogenetics (EFI) - od r. 1993 

-  člen výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti - od r. 2003 

http://ukftp.truni.sk/epc/12726.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12146.pdf
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-  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 

 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

• člen Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej 

onkológii a nukleárne midicíne 

• Predseda Dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre kontroly kvality na 

mamografických pracoviskách  

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 

• 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., 
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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 2016 
 

• 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 
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6.2 Katedra verejného zdravotníctva 
 

Katedra verejného zdravotníctva rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2015 

pokračovala v mnohých úspešných aktivitách. Dosiahla pozoruhodné výsledky na poli 

vzdelávania, vedecko-výskumnej práce ako aj v rozvojovej pomoci. Spomedzi 

najvýznamnejších vyberieme dostatočný počet študentov denného štúdia, ktorí nastúpili 

do prvého ročníka 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. Ako aj účasť našich 

zamestnancov na V. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže 

záchranárskych posádok vo výcvikovom zariadení Lešť. Získanie akreditácie pre dva 

nové vzdelávacie programy. Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo 

Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať 

akreditovaný špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Odborník na 

riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health / MPH. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30.10.2015 priznalo 

Trnavskej univerzite, Pedagogickej fakulte práva udeľovať akademický titul bakalár 

v študijných odboroch predškolská a elementárna pedagogika a verejné zdravotníctvo, v 

študijnom programe vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci v dennej 

a externej forme štúdia. 

Katedru od 1.7.2013 vedie doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. Na katedre v roku 

2015 pôsobili traja profesori, jeden mimoriadny profesor a jeden emeritný profesor, traja 

docenti, 11 odborných asistentov(4 sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke a jeden 

člen katedry rozviazal pracovný pomer) a 7 interných doktorandov (2 majú prerušené 

štúdium). Naši učitelia zabezpečujú výchovu študentov na bakalárskom, magisterskom a 

doktorandskom stupni štúdia a zároveň sa zúčastňujú na výučbe iných odborov, akými sú 

laboratórne vyšetrovacie metódy, ošetrovateľstvo a sociálna práca. V roku 2015 úspešné 

ukončilo bakalárske štúdium 52 študentov a  magisterské štúdium 34 študentov. 
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Doktorandské štúdium ukončili dve študentky denného štúdia a 1 študentka externého 

štúdia. Zároveň boli prijaté dve nové študentky denného štúdia a dvaja študenti externého 

štúdia. Žiaľ, v tomto roku zomrel prof. Walter Mauritz, MD. PhD., Lorenz Bohler Unfall 

Krankenhaus, Wien, s ktorým nás viazali mnohé profesijné ale aj osobné vzťahy a ktorý 

sa zaslúžil o vedecký rast viacerých našich kolegov. Česť jeho pamiatke. 

Vedecko–výskumnú činnosť katedry tvorí 67 publikácií, z ktorých boli dve 

vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách a 13 vedeckých prác 

registrovaných v Current Contents. Ďalej to boli práce v domácich publikáciách, 

odborných periodikách a zborníkoch konferencií. Katedra sa zúčastňuje viacerých 

zahraničných a domácich projektov. Jeden z najväčších je podporovaný z EU rámcového 

projektu číslo 7 pod názvom TBI: Collaborative European Neurotrauma Effectiveness 

Research in TBI. Trvanie projektu je od Septembra 2013 do Októbra 2020. Ďalším je 

rovnako podporovaný rámcovým programom EU FP7 pod názvom GENOVATE- 

Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation, 

ktorý trvá od januára 2013 do januára 2017. Ďalším projektom je Projekt e-Roma 

Resource (e- RR) je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong 

Learning Programme) Európskej Únie. Taktiež ďalším z EU projektov je projekt 

FINALLY Finančná gramotnosť u Rómov, ktorý je spolufinancovaný z programu 

Celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie. Realizácia 

viacerých menších projektov sa uskutočňuje na domácej aj zahraničnej pôde v spolupráci 

so zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Ďalej sa rozvíja spolupráca s univerzitou 

v Scranton, USA, kde sa postupne snažíme vytvárať partnerstvá medzi americkými 

a našimi študentmi. Z domácich projektov sa skončil dvojročný projekt KEGA pod 

názvom Štatistika zdravia v stratégiách rozvoja zdravia verejnosti. Autori pripravili 

monografiu v slovenskej aj anglickej verzii. Zároveň bola podaná nová žiadosť 

o trojročný projekt KEGA, na ktorom sa zúčastnia riešitelia z Európskeho centra pre 

kontrolu ochorení a zo Západočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Koncom roka 

2015 sa katedra úspešne zapojila do projektu SH-CAPAC: Supporting health 

coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in MS 

under particulator migratory pressure, ktorý je financovaný Európskou komisiou 

(European Union’s Health Programme (2014‐2020). V dňoch 20.-23.4.2015 sa 

zástupcovia katedry Verejného zdravotníctva zúčastnili v rámci programu Erasmus + na 

mobilite pre vysokoškolských zamestnancov na Západočeskej univerzite v Plzni. Vedúca 

katedry doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. a jej zástupkyňa Mgr. Michaela 
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Machajová, PhD. diskutovali o budúcej potencionálnej spolupráci medzi fakultou 

zdravotníctva a sociálnej práce TU a fakultou zdravotnických studií s dekankou fakulty 

doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, PhD. a prodekanom pre zahraničné vzťahy prof. 

Josefom Kottom, MSc., PhD., DSc. Predmetom diskusie boli výmenné pobyty v rámci 

programu Erasmus a Erasmus+ pre študentov ako aj pedagogických pracovníkov, 

spolupráca na vedecko-výskumnej činnosti, podávanie spoločných projektov, 

cezhraničná spolupráca pri vedení záverečných prác študentov a spoločná publikačná 

činnosť. 

Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a neustáleho vzdelávania sa členovia katedry 

aktívne zúčastňujú odborných podujatí, najmä konferencií, kongresov a seminárov. 

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 nasledujúcom roku sa členovia katedry budú naďalej snažiť zvyšovať odbornú úroveň 

a kvalitu výučby na základe požiadaviek novej akreditácie. Zároveň sa budú venovať 

intenzívnemu vedeckému bádaniu vlastnými silami a prostriedkami a tiež 

prostredníctvom spolupráce so zahraničnými a domácimi vzdelávacími a zdravotníckymi 

inštitúciami. 

Predkladaná výročná správa a všetky aktivity v nej uvedené sú dôkazom dlhoročnej a 

precíznej práce všetkých členov katedry VZ. 

 

6.2.1 Všeobecné informácie o katedre 
 
Poslanie katedry verejného zdravotníctva 

Katedra verejného zdravotníctva (KVZ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave (FZaSP TU) poskytuje najmä jednoodborové štúdium 

zamerané na rôzne oblasti verejného zdravotníctva. Podieľa sa zároveň aj na výučbe 

iných odborov na TU FZaSP aj iných výučbových zariadeniach v Slovenskej republike 

i v zahraničí. 

KVZ svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti: 

• Zdravotnícke systémy a ich manažment, 

• Epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení, praktická epidemiológia,  

• Environmentálne zdravie, 

• Zdravie pri práci, 
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• 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 v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, úradoch verejného 

zdravotníctva, výskumných ústavoch na univerzitných pracoviskách v SR i v zahraničí. 

Pre podporu vyučovacieho procesu sa využíva kombinovaná forma, kde sa plne uplatňuje 

výučba prostredníctvom internetu. Štúdium 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 2015 

 

Interní zamestnanci 

 
Vedúca katedry: 
 
Zástupkyňa vedúcej katedry: 
 
Profesori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
 
 
 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
 
Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
 
Emeritný profesor MUDr. Bohumil 
Chmelík, CSc.  
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., 
MBA 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. 
prof. 
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., 
MPH 
 
doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 
doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
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Odborní asistenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodičovská dovolenka: 
 
 
 
Odborná inštruktorka KVZ: 
 
 
Interní doktorandi: 
 
 
  

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, 
PhD. 
MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 
Mgr. Veronika Gonšorová-Bučková, PhD. 
PhDr. Kristína Grendová, PhD. 
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 
Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 
 
Mgr. Mária Fernezová, PhD. 
Monica O´Mullane, PhD. 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 
 
Mgr. Marcela Nováková 
 
Mgr. Denisa Jakubcová 
Mgr. Katarína Dudáková 
Mgr. Lucia Blažinská 
Mgr. Dominika Plančíková 
Mgr. Veronika Rechtoríková 
Mgr. Ľubomír Holkovič 
Mgr. Katarína Nachtmanová 

 
V roku 2015 ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou záverečnej práce Mgr. 

Mária Garabášová, PhD. a  Mgr. Katarína Maniková, PhD 

 

Pracovníci z iných katedier a pracovísk, ktorí sa podieľali na výučbe študentov VZ: 

 
Bartkovjak Marián, doc. MUDr., PhD. 

Beňo Pavol, doc. PharmDr., CSc. 

Bošák Vladimír, prof. RNDr, CSc. 

Botek Rudolf, MUDr. 

Brňová Jaroslava, PhDr., PhD. 

Danaj Miroslav, prof. MUDr., CSc. 

Horváthová Martina, doc. RNDr., PhD. 

Jurga Ľudovít, prof. MUDr., DrSc. 

Juríková Erika, doc. Mgr., PhD. 

Kaiglová Alžbeta, MVDr., PhD. 

Kállay Andrej, PhDr., PhD. 

Krčméry Vladimír, prof. MUDr., DrSc. 

Kriška Milan, prof. MUDr., DrSc. 
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Kršáková Adriana, doc. MUDr., PhD. 

Kuchta Ján, MUDr., PhD. 

Letanovský Peter, RNDr., MPH 

Mičková Zuzana, PhDr., PhD. 

Naďová Katarína, MUDr., MPH 

Salát Dušan, doc. MUDr., CSc. 

 
Hosťujúci profesori: 

prof. Daniel West, Jr. PhD., FACHE, University of Scranton, Scranton 

MUDr. Jaap Koot, MBA., NIGZ, Netherlands 

 
 

6.2.2 Profesijné zameranie členov katedry verejného zdravotníctva 
 

Činnosť KVZ zabezpečoval v roku 2015 kolektív interných zamestnancov 

a doktorandov. Aktuálne informácie o členoch KVZ sú popísané nižšie. 

 

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. 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. 



122 
 

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 orgánov fakulty a univerzity (člen Akademického senátu TU 

FZaSP; člen Akademického senátu Trnavskej univerzity; člen Rady pre kvalitu 

vysokoškolského vzdelávania FZaSP TU). Na katedre VZ do septembra 2014 pôsobila aj 

ako správca Modulárneho akademického informačného systému (MAIS) a ako správca 

Evidencie záverečných prác (EZP).V roku 2015 ukončila pracovný pomer na katedre. 

 

 

 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

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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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 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 2015 na 

rodičovskej dovolenke. 

 

Mgr. Veronika Gonšorová-Bučková, 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. Od roku 2015 na materskej dovolenke. 

 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

V rokoch 2007-2011 pôsobila ako interný doktorand a neskôr ako odborný asistent na 

Katedre verejného zdravotníctva TU FZaSP, kde obhájila dizertačnú prácu na tému 

Využitie znalostnej medicíny v onkologickej chirurgii, za ktorú dostala Cenu dekana TU 

FZaSP. Počas pôsobenia na katedre bola spoluriešiteľkou viacerých projektov.V rokoch 

2012-2014 pôsobila ako odborný asistent na Katedre rozvojových štúdií a tropického 

zdravotníctva, kde spolupracovala ako koordinátor a člen riešiteľského kolektívu 

projektu Capacity Building of Human Resources for Health in Slovakia for Internationale 

Development Help. Podieľala sa na príprave medziodborového študijného programu 

Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej pomoci. Od januára 2015 opätovne pôsobí na 

Katedre verejného zdravotníctva, kde participuje na projekte FINALLY a vyučuje 
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predmety zamerané na manažment, ako aj predmety pre študijné odbory ošetrovateľstvo, 

sociálna práca a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Od roku 2008 

organizačne zastrešuje medziodborové sympózium verejného zdravotníctva, 

ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórny vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

s medzinárodnou účasťou. Spolupracovala tiež pri príprave ďalších konferencií. Je 

členkou Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, Akademického senátu TU, členkou 

a tajomníčkou Akademického senátu TU FZaSP a tajomníčkou Etickej komisie TU 

FZaSP. 

 

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-Roma Resources. Projekt e-RR je spolufinancovaný z Programu celoživotného 

vzdelávania (LifelongLearningProgramme) Európskej Únie. Je posudzovateľkou v 

Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR pri vypracovávaní odborných posudkov k žiadostiam o dotácie projektov. 

 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH  

Špecializuje sa 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, v minulosti koordinovala a odborne garantovala  pobyty študentov z USA, 

ktorí v rámci výmenného programu MHIRT prichádzali na odbornú letnú vedeckú prax 

na Katedru verejného zdravotníctva.  Od roku 2007 je členkou medzinárodnej komisie 

COSTu ( Action IS1103: ADAPT (2011-2016)- Adapting European health systems to 

diversity, Action IS0603 HOME (2007-2011)Health and Social Care for Migrants and 

Ethnic Minorities in Europe ), ktorého cieľom je vytváranie odborných partnerstiev v 

rámci Európy s cieľom synergie vedeckých aktivít a transferu vedomostnej bázy do praxe. 
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Pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2011 pôsobila ako prodekanka pre 

zahraničie na FZSP a vedúca katedry.  Po nástupe z rodičovskej dovolenky v roku 2015, 

pripravila akreditačný spis pre špecializačné štúdium MPH, vďaka čomu sa otvára nový 

špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve -Master of 

Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a 

zdravotnícky laborant na základe rozhodnutia MZSR zo dňa 19.10.2015. V roku 2015 

bola členkou projektového tímu GENOVATE a MEM-TP. V roku 2015 sa zapojila do 

projektu SH-CAPAC (2015-2016), ako koordinátor WP3, ktorého cieľom je vytvorenie 

rámca pre akčné plány verejno-zdravotníckej odpovede pre členské štáty EU,  z dôvodu 

migračného tlaku v Európe. V roku 2015 bola zvolená mestskými poslancami v meste 

Trnava ako odborník do Zdravotnej a sociálnej komisie Mesta Trnava. 

 

PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 

Na Katedre verejného zdravotníctva pôsobí ako odborný asistent od roku 2010 a orientuje 

sa hlavne na oblasť bioštatistiky, analýzy dát, 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. V 

rámci projektov sa venovala najmä oblasti chronických ochorení a ich prevencii. V 

septembri 2015 sa po rodičovskej dovolenke opäť aktívne zapojila do výučbovej činnosti 

a pôsobí taktiež ako správca platformy Moodle a webstránky katedry. 

 

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 zdravotných rizík, preventívneho pracovného 

lekárstva, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, determinantov zdravia a pracovnej 

zdravotnej služby. Zároveň sa aktívne zúčastňuje výučby predmetov, ktoré s týmito 

oblasťami súvisia. Taktiež má praktické skúsenosti z oblasti objektivizácie rizikových 

faktorov životného a pracovného prostredia a zabezpečovania Pracovnej zdravotnej 

služby, ktoré využíva v práci Konzultanta Pracovných zdravotných služieb v praxi. 

Každoročne sa zúčastňuje viacerých domácich alebo medzinárodných konferencií 

s aktívnou účasťou a podieľa sa na koordinovaní a realizácii medzinárodných projektov. 

V tomto roku úspešne ukončila koordinovanie 2 - ročného medzinárodného projektu s 
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názvom „e-Roma Resource“, ktorého výsledkom je online platforma slúžiaca na 

vyhľadávanie, používanie, zdieľanie a rozširovanie si obzorov v problematike úspešnej 

integrácie Rómov. Je aktívnou členkou Slovenskej komory medicínsko-technických 

pracovníkov.  

 

doc. 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. 

 

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. V roku 2012 sa zúčastňovala 

medzinárodného projektu s názvom SRAP, ktorý je orientovaný na problematiku 

užívania drog v minoritných skupinách. Po rodičovskej dovolenke, od septembra 2015, 

opäť pôsobí na katedre. 

 

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 
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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. 

 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

Pracuje na Detskej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. Špecializuje sa na oblasti 

prediatria a tropická medicína. Bola koordinátorkou viacerých projektov v Keni, Ugande, 

Južnom Sudáne. V období rokov 2009 – 2014 bola vedúcou katedry rozvojových štúdií 

a tropického zdravotníctva FZaSP TU. Od roku 2015 pôsobí ako interný zamestnanec 

katedry verejného zdravotníctva. Medzi jej hlavné činnosti na katedre patrí pedagogická 

a vedecko-výskumná činnosť, vedenie záverečných prác a účasť v skúšobných 

komisiách. 

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 2015 na rodičovskej dovolenke. 

 

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 
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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.  

 

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. Viera Rusnáková, 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 

Slovenskus partnermi z USA, tiež v rámci EU.  Pôsobila ako expert v Srbsku, Albánsku, 
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Gruzínsku. Je AffiliatedFaculty 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 Slovensku.Na FzaSPučí 

predmety ako: manažment,  strategický manažment, manažment kvality a manažment 

ľudských zdrojov,  EBPH a podpora kritických analytických zručnosti, zdravotnícke 

informačné systémy.  

 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

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.  

 

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 

rámci svojej dizertačnej práce sa zaoberala laboratórne potvrdenými infekciami krvného 

riečiska. Jej školiteľom bola doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. m. prof., a školiteľ 

špecialista RNDr. Jaroslava  Brňová, PhD. Participovala na výučbe predmetov štatistika 

II., štatistika prežívania, epidemiológia I., kvantitatívne metódy  v epidemiológii a etika 

vo výskume. V roku 2015 úspešne ukončila doktorandské štúdium. 

 

Mgr. Katarína Maniková 

Magisterské štúdium ukončila v roku 2012. V rámci doktorandského štúdia sa zaoberala 

nozokomiálnymi nákazami. Pod vedením doc. MUDr. Adriany Kršákovej PhD. 

pracovala na dizertačnej práci s názvom  Epidemiologická analýza nozokomiálnych 

infekcií na vybraných oddeleniach Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica a.s. 
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Podieľala na výučbe predmetov  organizácia zdravotníctva, úvod do verejného 

zdravotníctva a podpory zdravia I., nelineárne odhady rizika, logistická regresia a 

epidemiológia I. V roku 2015 úspešne ukončila doktorandské štúdium. 

 

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, 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 parametrov u HIV pozitívnych detí 

v ére HAART pod vedením RNDr. Jaroslavy Brňovej, PhD. Aktuálne sa vo svojej 

dizertačnej práci venuje Využívaniu klinických štandardov v manažmente pediatrických 

pacientov s infekciami močových ciest vo FN TT, pod vedením PhDr. Kristíny 

Grendovej, PhD. Je členom Akademického senátu Trnavskej Univerzity od roku 2014. 

V roku 2015 sa podieľala na realizácii Hodnotení potrieb ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť HIV pozitívnym 

pacientom v regióne Kwale v Keni. Participovala na výučbe predmetov Prostredie 

a zdravie I., Prostredie a zdravie IV., Seminár ku komunikácii a Nelineárne odhady rizika. 

 

Mgr. Lucia Blažinská 

Magisterské štúdium ukončila prácou Analýza časových radov a dlhodobých trendov 

vývoja práceneschopnosti v SR na vybrané príčiny a porovnanie so situáciou v EÚ pod 

vedením prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. V súčasnosti vykonáva výskum 

k dizertačnej práci s názvom Využitie modelovacej metódy Monte Carlo pre odhad 

dopadu antivakcinačného správania na populáciu v SR pod vedením doc. Ing. Margaréty 

Kačmarikovej, PhD. a špeciálnym odborným vedením prof. MUDr. Martina Rusnáka, 

CSc. V roku 2015 bola zapojená do riešiteľského tímu projektu e-Roma Resources. 

Podieľa sa na výučbe predmetov Prostredie a zdravie III. a Seminár ku komunikácii. 
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Mgr. Dominika Plančíková 

V roku 2015 ukončila magisterské štúdium prácou Úmrtnosť na dopravné úrazy v SR pod 

vedením doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. V rámci doktorandského štúdia sa pod jeho 

vedením zaoberá determinantami nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného narodenia 

detí v SR. V zimnom semestri akademického roka 2015/2016 sa podieľala na výučbe 

predmetov analýza dát I. a seminár ku komunikácii. Je členkou riešiteľského tímu 

projektu e-Roma Resources. 

 

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. V roku 2015 

prerušila štúdium. 

 

 

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. Od roku 2014 štúdium prerušené. 

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 
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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.  

 

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. 

 

V roku 2015 úspešné ukončilo bakalárske štúdium 49 študentov denného štúdia a 3 

študenti externého štúdia. Magisterské štúdium úspešne ukončilo 32 študentov denného 

štúdia a 2 študentky externého štúdia.  Doktorandské štúdium ukončili dve študentky 

denného štúdia a 1 študentka externého štúdia. Zároveň boli prijaté dve nové študentky 

denného štúdia a dvaja študenti externého štúdia. 

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), 
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• 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. 

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. 

 

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 
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verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda 

spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. 

Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

Tento študijný program je bakalárskym študijným programom, t. j. študijným programom 

prvého stupňa. Garantom študijného programu VZ prvého stupňa je prof. MUDr. M. 

Rusnák, CSc. a spolu garantmi s doc. Ing. M. Kačmarikovou, PhD. a doc. PharmDr. P. 

Beňom CSc. 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, 
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• 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. 

  

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. 

MUDr. M. Rusnák, CSc. a spolu garantmi s doc. Ing. M. Kačmarikovou, PhD. a doc. 

PharmDr. P. Beňom CSc. 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, 
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• 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 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 
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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. 

Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom 

zdravotníctve Master of Public Health / MPH pre zdravotnícke povolanie verejný 

zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant 

 

MZ dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program v 

špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 

Health / MPH.  

Špecializačné štúdium (ŠŠ) pre zdravotnícke povolania je súčasťou celoživotného 

vzdelávania podľa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 

činnosti. Garantom ŠŠ je RNDr. Peter Letanovský, MPH. Špecializačný odbor MPH 

vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať 

zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a 

koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; 

aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním 

na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia 

zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy 

vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany zdravia pred žiarením, 

podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. ŠŠ trvá 3 roky a 

nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch podľa 
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Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z. Štúdium sa začína akademickým rokom podľa 

zostaveného študijného plánu a pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti. ŠŠ sa 

ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Podmienkou 

zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve, preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania 

odbornej zdravotníckej praxe neurčuje. Tento typ ďalšieho vzdelávania je prvým svojho 

druhu na FZaSP a momentálne sme druhou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá 

bude poskytovať toto špecializačné vzdelávanie.  

Túto špecializáciu doteraz dlhodobo poskytovala iba jediná vzdelávacia inštitúcia na 

Slovensku a to Slovenská zdravotnícka univerzita. V súlade s dlhodobým zámerom 

fakulty sa budú pripravovať žiadosti o akreditáciu aj ďalších špecializačných štúdií a 

certifikovaných činností pre zdravotníkov, ktoré sú taxatívne vymenované v prílohe č.4 

Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v ďalšom znení. 

 

Nový študijný program Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 
       Dňa 30.10.2015 minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky priznal 

Trnavskej univerzite, Pedagogickej fakulte práva udeľovať akademický titul bakalár 

v študijných odboroch predškolská a elementárna pedagogika a verejné zdravotníctvo, v 

študijnom programe vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci v dennej 

a externej forme štúdia. Garantom za odbor VZ je prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. 

MBA a za odbor Predškolská a elementárna pedagogika Prof., PhDr. Branislav Pupala, 

CSc.  Nový študijný program je určený tým záujemcom, ktorí sa zaujímajú o starostlivosť 

o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študijný program je určený na prípravu 

profesionálov pre oblasť komplexného vzdelávania a komplexnej starostlivosti o deti 

v ranom veku v zmysle tradičného holistického ponímania ECEC (Early Childhood 

Education and Care). Absolventi budú schopní zabezpečovať najmä vzdelávanie v ranom 

veku v podmienkach, kde infraštruktúra takejto komplexnej starostlivosti chýba a kde 

deťom nie je venovaná potrebná pedagogická a zdravotná starostlivosť (najmä 

v chudobných lokalitách rozvojového sveta alebo v našich lokalitách s vysokým 

zastúpením sociálne znevýhodnených skupín). Profil absolventa dôsledne zohľadňuje 

spomenutý holistický prístup pri podpore detí v ranom veku prepájajúci pedagogickú, 

zdravotnú, psychologickú a sociálnu dimenziu. Z tohto dôvodu sa program profilovo 
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opiera o dva ťažiskové študijné odbory: predškolskú a elementárnu pedagogiku a verejné 

zdravotníctvo. Absolvent dokáže: 

• pripravovať a realizovať projekty predškolského vzdelávania zamerané najmä na 

sociálne znevýhodnené skupiny v slovenských podmienkach i v rámci rozvojovej 

spolupráce, 

• vykonávať profesiu učiteľa predškolského vzdelávania alebo asistenta 

predškolského a primárneho vzdelávania vo vyššie uvedených podmienkach, 

pričom jeho učiteľská kvalifikácia je rozšírená o dimenzie dôkladnejšej 

zdravotnej a sociálnej podpory príslušnej detskej populácie, 

• adaptovať národné požiadavky na starostlivosť o deti v ranom detstve do 

špecifických lokálnych podmienok a životných situácií konkrétnych skupín 

populácie a detí, 

• vytvárať a realizovať projekty takejto starostlivosti v rozšírenej dimenzii 

zameranej na podporu príslušných komunít, to znamená spolupráca s rodinou, 

matkami a budúcimi matkami ako aj so širším sociálnym prostredím, 

• identifikovať ohrozenia a nedostatky súvisiace s nedostatočnou zdravotnou 

a sociálnou starostlivosťou o príslušné skupiny detí, 

• spolupracovať s odborníkmi pri profesionálnej starostlivosti o deti v oblasti 

výživy, hygieny, 

• vykonávať pozíciu zdravotníckej asistencie v oblastiach so zdravotnými 

a sociálnymi rizikami. 

 

6.2.4 Vedecko - výskumná činnosť 
 

Publikačná a prednášková činnosť 
 
V roku 2015 publikovali členovia KVZ publikácie v nasledovnom počte: 67 

Tabuľka č. 36: Publikácie členov KVZ 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie  
(ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 
EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 2 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 1 

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia,  
patenty a objavy 
(ADC, ADD, AEG, AEH, AGJ, BDC, BDD, CDC, CDD) 
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ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 13 
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 
(ABC, ABD, 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) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 3 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 4 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 4 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 2 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 12 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 2 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných 
aj nekonferenčných) 1 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 2 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných 
aj nekonferenčných) 3 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 2 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 3 

Iné 
SPOLU 67 

 
SKUPINA A2 – Ostatné knižné publikácie  

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty / Alexandra 

Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová ; [rec. Jozef Firment, Milan 

Onderčanin, Jolana Těšinová, Miroslav Danaj]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, 2015. - 218 s. - ISBN 978-80-8082-843-1.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/12078.pdf 

 

Manažment ľudských zdrojov / Viera Rusnáková, Alžbeta Benedikovičová ; Bohumil 

Chmelík, Michaela Kostičová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 

- 118 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-916-2. 

 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné (2) 

http://ukftp.truni.sk/epc/12078.pdf
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Curriculum tréningového kurzu programu Finančná gramotnosť Rómov / Gabi 

Ogulin Počrvina, Popi Christopoulou, Oana Marcu ; preklad Eva Nemčovská, Martin 

Rusnák, Daniela Kállayová, Marek Majdan, Kristína Grendová, Michal Rafajdus. - 1. 

vyd. - Novo mesto : Development and Education Centre, 2015. - 23 s. - ISBN 978-961-

6985-14-7.. - Spôsob prístupu: http://finally.splet.arnes.si/curriculums/ 

 

Manuál tréningového kurzu programu Finančná gramotnosť Rómov s guidelinami 

pre používanie Finally Toolbox / preklad: Eva Nemčovská, Martin Rusnák, Daniela 

Kállayová, Marek Majdan, Kristína Grendová, Michal Rafajdus ; Gabi Ogulin Počrvina 

(ed.). - 1. vyd. - Novo mesto : Development and Education Centre, 2015. - 95 s. - ISBN 

978-961-6985-20-8.. - Spôsob prístupu: http://finally.splet.arnes.si/trainers-manual/ 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (1) 

 

XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách : zborník abstraktov / [zost. 

Anna Strehárová, Jaroslava Brňová, Mária Garabášová, Pavol Jarčuška]. - 1. vyd. - 

Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - 100 s. - ISBN 978-80-8082-

844-8.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12146.pdf 

 

SKUPINA B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské 

osvedčenia, patenty a objavy 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (13) 

Markers of oxidative damage of nucleic acids and proteins among workers exposed 

to TiO2 (nano)particles / D Pelclova, V Zdimal, Z Fenclova, S Vlckova, F Turci, I 

Corazzari, P Kacer, J Schwarz, N Zikova, O Makes, K Syslova, M Komarc, J Belacek, T 

Navratil, M Machajova, S Zakharov In: Occup Environ Med. –ISSN 1470-7926. – Vol. 

73, Issue 2 (2015), s. 110-118 

 

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain 

Injury (CENTER-TBI) : A Prospective Longitudinal Observational Study / Andrew I.R. 

Maas, ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová, Martin Rusnák et al. In: Neurosurgery. - 

ISSN 0148-396X. - Vol. 76, Issue 1 (2015), s. 67-80.. - Spôsob prístupu: 

http://finally.splet.arnes.si/curriculums/
http://finally.splet.arnes.si/trainers-manual/
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=145936&fs=6CC210C6FC3C41D79C9FC6E85AD9FB89
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http://journals.lww.com/neurosurgery/Fulltext/2015/01000/Collaborative_European_Ne

uroTrauma_Effectiveness.8.aspx 

 

Epidemiology and patterns of transport-related fatalities in Austria 1980-2012 / 

Majdan M, Rusnak M, Rehorcikova V, Brazinova A, Leitgeb J, Mauritz W. In: Traffic 

Inj Prev. 2015;16(5):450-5. doi: 10.1080/15389588.2014.962133. Epub 2015 Jan 21. 

 

Epidemiology of traumatic brain injury in Europe / Peeters W, van den Brande R, 

Polinder S, Brazinova A, Steyerberg EW, Lingsma HF, Maas AI. In: Acta Neurochir 

(Wien). 2015 Oct;157(10):1683-96. doi: 10.1007/s00701-015-2512-7. Epub 2015 Aug 

14. 

 

Epidemiology of traumatic brain injury in Europe: a living systematic review / 

Brazinova A, Rehorcikova V, Taylor MS, Buckova V, Majdan M, Psota M, Peeters W, 

Feigin V, Theadom A, Holkovic L, Synnot A. In: J Neurotrauma. 2015 Nov 5. 

 

Factors that may improve outcomes of early traumatic brain injury care: 

prospective multicenter study in Austria / Alexandra Bražinová et al. In: Scandinavian 

Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. - ISSN 1757-7241. - Vol. 23, 

published: 16.07.2015, s. 1-11.. - Spôsob prístupu: 

http://www.sjtrem.com/content/23/1/53 

 

GBD 2013 Risk Factors Collaborators. Mohammad H Forouzanfar, Lily Alexander, 

....., Marek Majdan, et.al.: Global, regional, and national comparative risk 

assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks 

or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2013. In: Lancet 2015 Dec 5;386(10010):2287-323. doi: 

10.1016/S0140-6736(15)00128-2. Epub 2015 Sep 11. 

 

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 / Mohsen Naghavi, ... Marek Majdan, Alexandra Bražinová et al. In: 

Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 385, No. 9963 (2015), s. 117-171.. - Spôsob prístupu: 

http://journals.lww.com/neurosurgery/Fulltext/2015/01000/Collaborative_European_NeuroTrauma_Effectiveness.8.aspx
http://journals.lww.com/neurosurgery/Fulltext/2015/01000/Collaborative_European_NeuroTrauma_Effectiveness.8.aspx
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138390&fs=6CC210C6FC3C41D79C9FC6E85AD9FB89
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138390&fs=6CC210C6FC3C41D79C9FC6E85AD9FB89
http://www.sjtrem.com/content/23/1/53
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=6CC210C6FC3C41D79C9FC6E85AD9FB89
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http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961682-

2/fulltext 

 

Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 

diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-

2013: quantifying the epidemiological transition / Murray, Christopher J.L., ... Marek 

Majdan, Alexandra Bražinová et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 386, No. 10009 

(2015), s. 2145-2191.. - Spôsob prístupu: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2961340-

X/abstract 

 

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability 

for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013 : a 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Vos, Theo ... Marek 

Majdan, Alexandra Bražinová et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 386, No. 9995 

(2015), s. 743-800.. - Spôsob prístupu: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960692-

4/abstract 

 

Severity, causes and outcomes of traumatic brain injuries occurring at different 

locations : implications for prevention and public health / Marek Majdan, Martin Rusnák, 

Alexandra Bražinová, Walter Mauritz. In: Central European Journal of Public Health. - 

ISSN 1210-7778. - Vol. 23, Issue 2 (2015), s 142-148. 

 

The impact of body mass index on severity, patterns and outcomes after traumatic brain 

injuries caused by low level falls / Majdan, M., et al. (2015).In:Eur J Trauma Emerg Surg. 

  

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. / 

Majdan, M., et al. (2015). In: J Neurotrauma32(2): 101-108. 

 

SKUPINA C – Ostatné recenzované publikácie 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961682-2/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961682-2/fulltext
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2961340-X/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2961340-X/abstract
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960692-4/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960692-4/abstract
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=80722&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
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Sťažnosť a petícia v rezorte zdravotníctva v Slovenskej republike = The complaint 

and petition in the health sector in the Slovak Republic : teória a prax = Theory and 

Practice / Alžbeta Benedikovičová, Jolana Těšinová. In: Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky. - ISSN 1804-8137. - Vol. 5, No 3 (2015), s. 46-64.. - Spôsob prístupu: 

http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/102 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 

Komparácia právnej úpravy povinného očkovania detí v Slovenskej republike a 

Českej republike = Comparison of the legislation of mandatory vaccination of children 

in the Slovak Republic and the Czech Republic / Alžbeta Benedikovičová. In: 

Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 27-37.  

 

Legislatívna úprava povinného pravidelného očkovania detí / Alžbeta 

Benedikovičová. 

In: Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Roč. 16, č. 3 (2015), s. 122-126. 

 

Potenciál na zlepšenie kvality paliatívnej starostlivosti na Slovensku / Viera 

Rusnáková, Daniel J. West. In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1337-6896. - 

Roč. 8, Suplement S3e (2015), s. 47-50. 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (4) 

 

Assessment of the biomass related indoor air pollution in Kwale district in Kenya 

using short term monitoring / Marek Majdan et al. In: African Health Sciences. - ISSN 

1680-6905. - Vol. 15, Issue 3 (2015), s. 972-981. 

 

Effectiveness of various ventilation systems in reducing exposure to biomass related 

particles : A real-life experiment / Marek Majdan et al. In: Annals of Tropical Medicine 

and Public Health. - ISSN 1755-6783. - Vol. 8, Issue 3 (2015), s. 45-49. 

 

The impact of body mass index on severity, patterns and outcomes after traumatic 

brain injuries caused by low level falls / Marek Majdan et al. In: European Journal of 

Trauma and Emergency Surgery. - ISSN 1863-9933. - online 8.1.2015.. - Spôsob 

prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00068-014-0490-8 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151975&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151975&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/102
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=50181&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=48392&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=72422&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=149785&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=149703&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=149703&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=91351&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=91351&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00068-014-0490-8
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Unintentional fall-related mortality in the elderly : comparing patterns in two 

countries with different demographic structure / Marek Majdan, Walter Mauritz. In: BMJ 

Open. - ISSN 2044-6055. - Vol. 5, Issue 8 (2015), article number e008672.  

 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(1) 

Právna komparácia trestných činov proti životu a zdraviu podľa slovenského a 

českého právneho poriadku : část 3, kapitola 1 / Alžbeta Benedikovičová. In: Trestné 

činy proti životu a zdraví včera a dnes. - Ostrava : Key Publishing, The European society 

for history of law, 2015. - ISBN 978-80-7418-248-8 (Key Publish.). - S. 285-294 [0,985 

AH]. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích (4) 

Management of acute malnutrition : results of nutrition care for children aged under 

five in three centres in Kwale county in Kenya / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. 

- ISBN 978-80-8082-862-2. - CD-ROM; S. 110-114. 

 

Quality standards for communicable diseases surveillance - research design / Denisa 

Jakubcová, Viera Rusnáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : 

Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-862-2. - CD-ROM; S. 96-102. 

Time Series Analysis and Development Trends of the Sick Leave in Slovakia in 

relation with selected causes and comparing with the situation in EU / Lucia 

Blažinská, Martin Rusnák. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská 

univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-862-2. - CD-ROM; S. 74-80. 

 

Training of health workers in providing antiretroviral therapy HIV positive patients 

in Matuga Sub-County / Katarína Dudáková, Kristína Grendová. In: Sprachkompetenz 

in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-

862-2. - CD-ROM; S. 87-90. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=123032&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=123032&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=150028&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=150028&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=147287&fs=077E8E9BEA664017BEC999B8130FF538
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=147287&fs=2A949F5737744515857A8528F5A6EEA2
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=147287&fs=2A949F5737744515857A8528F5A6EEA2
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=147287&fs=2A949F5737744515857A8528F5A6EEA2
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Niektoré medicínsko-právne problémy v intenzívnej medicíne / Alžbeta 

Benedikovičová, Alexandra Šimková. In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej 

starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti. - Bratislava : Slovenská komora 

sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 8-16.  

 

Prezentácia publikácie Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-

právne aspekty / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová. In: 

Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

starostlivosti. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - 

ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 310-315.  

 

 

Vplyv biologických determinantov na antropometrické parametre a tlak krvi / 

Alžbeta Benedikovičová, Ivan Rovný. In: Životný štýl a zdravie. - Bratislava : Sekcia 

sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 2015. - ISBN 

978-80-85447-25-5. - CD-ROM; S. 195-215. 

 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 

 

Brazinova A: International Neurotrauma Research Organisation. Internationale 

Gesellschaft zur Erforschung von Hirntraumata. Adnani 2015 conference, Steyr, Austria 

Multicenter study of prehospital and early in-hospital TBI care in Austria / 

Brazinova A, Mauritz W: TBI Challenge 2015, Wien, Austria. 

(http://www.tbichallenge.eu/2015/index.php/programme) 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (6) 

 

Behaviorálne determinanty zdravia u žiakov základných škôl vo vybraných mestách 

/ V. Rechtoríková, M. Kačmáriková, A. Bušová. In: Sborník abstrakt a prezentací 

konference Slezké dny preventivní medicíny. - Ostrava : Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje, 2015. - ISBN 978-80-260-7796-1. - CD-ROM; 1 s. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=145143&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=145143&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=145143&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=145143&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151248&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://www.tbichallenge.eu/2015/index.php/programme
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Death certification and mortality reporting across EU countries / Alexandra 

Bražinová, Veronika Rehorčíková. In: 2nd V4 Conference on Public Health 2015. - 

Lublin : Tygiel, 2015. - ISBN 978-83-65272-14-0. - S. 18-19. 

 

Effects on quality of communicable disease notification achieved by provision of 

access to the EU case definitions for primary care physicians in Tuzla, Bosnia and 

Herzegovina / Denisa Jakubcová, Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Predrag Ðurić. In: 

2nd V4 Conference on Public Health 2015. - Lublin : Tygiel, 2015. - ISBN 978-83-65272-

14-0. - S. 25-26. 

 

Health care associated Clostridium difficile infections in University Hospital Trnava 

during last five years (2010-2014) / A. Strehárová et al. In: Antimicrobial Resistance 

and Infection Control : Abstracts from the 3rd International Conference on Prevention 

and Infection Control (ICPIC 2015). - ISSN 2047-2994. - Vol. 4, Suppl 1 (2015), P24, s. 

30.. - Spôsob prístupu: http://www.aricjournal.com/supplements/4/S1 

 

Training health workers providing health care to patients with HIV in the region 

Kwale / Katarína Dudáková, Kristína Grendová, Juma Mwavita. In: 2nd V4 Conference 

on Public Health 2015. - Lublin : Tygiel, 2015. - ISBN 978-83-65272-14-0. - S. 63-64. 

 

Two-year prevalence study of hospital-acquired bloodstream infections in 

university hospital Trnava, Slovakia / M. Garabášová et al. In: Antimicrobial 

Resistance and Infection Control : Abstracts from the 3rd International Conference on 

Prevention and Infection Control (ICPIC 2015). - ISSN 2047-2994. - Vol. 4, Suppl 1 

(2015), P203, s. 86.. - Spôsob prístupu: http://www.aricjournal.com/supplements/4/S1 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich  konferencií (12) 

 

Compliance "care bundles" v prevencii katétrových infekcií krvného riečiska / 

Mária Garabášová, Jaroslava Brňová, Anna Strehárová. In: XX. Červenkove dni 

preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2015. - ISBN 

978-80-971836-8-4. - S. 31. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=146320&fs=6CC210C6FC3C41D79C9FC6E85AD9FB89
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=146320&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://www.aricjournal.com/supplements/4/S1
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Čo by mal vedieť absolvent bakalárskeho a magisterského štúdia verejného 

zdravotníctva z epidemiologie / Martin Rusnák, Viera Rusnáková. In: XX. Červenkove 

dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2015. - 

ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 33. 

 

Dodržiavanie štandardných preventívnych opatrení v starostlivosti o zavedený 

CVK u zdravotníckeho personálu - kde robíme chyby? / Mária Garabášová, Jaroslava 

Brňová, Anna Strehárová, Melanie Beťková. In: XIX. Slovensko-český kongres o 

infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - 

ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 76. 

 

O publikácii Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty 

/ Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová. In: Zdravotníctvo a 

sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, Supplementum (2015), s. 213-215. 

 

Päť ročné sledovanie klostrídiových infekcií vo FN Trnava / Anna Strehárová, Mária 

Garabášová, Jaroslava Brňová, Ľubica Mačeková. In: XIX. Slovensko-český kongres o 

infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - 

ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 45. 

 

Právna zodpovednosť v infektológii / Alžbeta Benedikovičová. In: XIX. Slovensko-

český kongres o infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - S. 72. 

 

Trend výskytu infekcií Clostridium difficile za 5 rokov vo FN Trnava / Strehárová A. 

et al. In: XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-

medi management, 2015. - ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 27. 

 

Úmrtnosť na úrazy v Slovenskej republike v rokoch 1996-2013 / Alexandra 

Bražinová, Marek Majdan. In: XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : 

Vydavateľstvo A-medi management, 2015. - ISBN 978-80-971836-8-4. - S. 34. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=50181&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=50181&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=146479&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=146479&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=142989&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
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Úskalia cestovania seniorov / Adriana Kršáková, Iveta Matišáková, Adriana Ondrušová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 42. 

 

Význam vzdelávacích seminárov v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz / 

Katarína Maniková, Michal Adamišin. In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných 

chorobách. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-

8082-844-8. - S. 93. 

 

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti poskytovania ART HIV 

pozitívnym pacientom v MatugaSub - county / Katarína Dudáková, Kristína Grendová, 

Juma Mwavita. 

In: XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Trnava : Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-844-8. - CD-ROM; S. 94. 

 

Zdravotná spôsobilosť u osôb poskytujúcich súkromné bezpečnostné služby / 

Alžbeta Benedikovičová. In: Via practica. - ISSN 1336-930x. - Roč. 12, Supplement 2 

(2015),                s. 32-33. 

 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (2) 

Modul 4 : zvýšte si svoj príjem (Slovensko) / Danijela Stošić ; národné špecifiká pre 

modul 4 upravovali Eva Nemčovská, Daniela Kállayová, Mária Garabášová, Marek 

Majdan, Martin Rusnák. In: Manuál tréningového kurzu programu Finančná gramotnosť 

Rómov s guidelinami pre používanie Finally Toolbox. - Novo mesto : Development and 

Education Centre, 2015. - ISBN 978-961-6985-20-8. - S. 64-78, 83.. - Spôsob prístupu: 

http://finally.splet.arnes.si/trainers-manual/ 

 

Module 4 / Danijela Stošić ; národné špecifiká pre modul 4 upravovali Eva Nemčovská, 

Daniela Kállayová, Mária Garabášová, Marek Majdan, Martin Rusnák. 

In: Pracovný zošit pre Finančnú gramotnosť Rómov. - Novo mesto : Development and 

Education Centre, 2015. - ISBN 978-961-6985-08-6. - S. 89-99.. - Spôsob prístupu: 

http://finally.splet.arnes.si/files/2016/01/e-Workbook4.pdf 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=146479&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=146479&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=56970&fs=C7B6349201CF4957961B881449E8E7D6
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151573&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151573&fs=5AEB94F5DE0D4B9B90C3B319F9657248
http://finally.splet.arnes.si/trainers-manual/
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151578&fs=077E8E9BEA664017BEC999B8130FF538
http://finally.splet.arnes.si/files/2016/01/e-Workbook4.pdf
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BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (1) 

 

Death certification and mortality reporting across EU countries / Bražinová A, 

Rehorčíková V: V4 Public Health Conference. 2015 Zabrze, Poland 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (2) 

 

Epidemiológia samovrážd v Slovenskej republike v rokoch 1996-2014 / Bražinová A: 

Životné podmienky a zdravie 2015. Nový Smokovec 

 

Príčiny úmrtí na úrazy mozgu v Slovenskej za posledných päť rokov / Bražinová A, 

Majdan M, Bučková V.: IX. Martinskédni verjeného zdravotníctva 

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (3) 

 

Prvý výskyt VRE vo FN Trnava : kazuistika / Brňová J. et al. In: Surveillance 

nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, Slovenská epidemiologická a 

vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2015. - 

ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 15-16. 

 

Surveillance katétrových infekcií krvného riečiska / Mária Garabášová, Jaroslava 

Brňová, Anna Strehárová. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi 

management, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva, 2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 5-6. 

 

Využitie precesných a štrukturálnych ukazovateľov poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v prevencii nozokomiálnych nákaz - prístup ECDC, pilotný projekt / 

Štefkovičová M. et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi 

management, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS a Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva, 2015. - ISBN 978-80-89797-04-2. - S. 7-8. 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151229&fs=077E8E9BEA664017BEC999B8130FF538
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BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničních podujatí (konferencie…) (2) 

 

Úmrtnosť na dopravné úrazy u detí v Slovenskej republike 1993-2014 / Bražinová 

A.Mezioborové symposium dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterpeutů. Prevence 

dětských úrazů FN Ostrava. Rožňov pod Radhoštěm. 2015 

 

Vývoj úmrtnosti na úrazy mozgu v dôsledku dopravných nehôd v Slovenskej 

republike v rokoch 2004-2013 / Bražinová A, Majdan M, Mauritz W:5.trilaterální 

sympozium. Rožňov pod Radhoštěm. 2015 

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (3) 

 

Definovanie štandardov pre systém surveillance infekčných ochorení v EU / Martin 

Rusnák, Viera Rusnakova In: XII. Vedecko-odborná konferencia národných 

referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - [Bratislava] : [SEVS], 

2015. - S. 24. 

Informatics as a tool for quality improvement in public health / Viera Rusnáková, 

Martin Rusnák. In: Adding years to life and life to years in V4 Countries. - Košice : 

Equilibria, 2013. - S. 42-43. 

 

Úmrtnosť na úrazy v Slovenskej republike v rokoch 1996 – 2013 / Bražinová A, 

Majdan M:. XX. Červenkove dni preventívnej medicíny. Tále 2015 

 

 

Projekty, na ktorých participovali členovia KVZ v roku 2015 

 
Členovia KVZ sa aj v roku 2015 zúčastňovali na nasledovných domácich a 

medzinárodných projektoch: 
 

CENTER-TBI: COLLABORATIVE EUROPEAN NEUROTRAUMA 

EFFECTIVENESS RESEARCH IN TBI 

CENTER-TBI je vedecko-výskumný projekt podporený grantovou schémou Európskej 

komisie Rámcový program 7.Hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby 

úrazov mozgu, ktoré sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“.Trvanie projektu je 
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od septembera 2013 do októbra 2020. Do projektu je zapojených 38 organizácií z celého 

sveta Riešiteľský tím tvoria MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH (zodpovedný 

riešiteľ),  doc. PhDr. Marek Majdan, PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., Mgr. 

Veronika Gonšorová-Bučková, PhD.  

 

e-ROMA RESOURCE (e-RR) 

Projekt e-RR je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong 

Learning Programme) Európskej únie. Hlavným cieľom projektu je podporovať, šíriť a 

vymieňať predchádzajúce skúsenosti v oblasti začleňovania Rómov z rôznych zdrojov. 

Projekt prebiehalod januára 2014 do decembra 2015. Koordinátorkou projektu bola Mgr. 

Michaela Machajová, PhD. a členmi riešiteľského tímu boli doc.  Ing. Margaréta 

Kačmariková, PhD., Mgr. Michal Rafajdus, PhD., Ing. Lucia Horská, PhD.. Na realizácii 

projektu sa aktívne podieľali aj interní doktorandi Mgr. Mária Garabášová, Mgr. Katarína 

Maniková, Mgr. Denisa Jakubcová, Mgr. Lucia Blažinská, Mgr. Dominika Plančíková.  

 

FINALLY - FINANCIAL LITERACY FOR THE ROMA: LIFELONG 

LEARNING PROGRAMME 

Projekt bol spolufinancovaný z programu Celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning 

Programme) Európskej únie. Hlavným cieľom projektu FINALLY je zvýšiť úroveň 

finančnej gramotnosti u dospelých Rómov, čo im umožní naučiť sa schopnosti, ktoré 

môžu využívať celé generácie. Projekt prebieha 1.11.2012 – 31.10.2015. Členmi 

riešiteľského tímu boli prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., PhDr. Eva Nemčovská PhD., 

Dr. Monica O´Mullane PhD., doc. PhDr. Marek Majdan PhD., doc. PhDr. Daniela 

Kállayová, PhD .a  Mgr. Mária Garabášová. 

 

GENOVATE –TRANSFORMING ORGANISATIONAL CULTURE FOR 

GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION 

GENOVATE je výskumný projekt zameraný na zlepšenie rovnosti príležitostí pre ženy 

a mužov v akademickom prostredí. Projekt je realizovaný v rámci 7.rámcového 

programu Európskej komisie. Projekt prebieha od januára 2013 do januára 2017. Členmi 

riešiteľského tímu za katedru VZ sú MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH (hlavný 

koordinátor projektu) a doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH. 

 

GO (GERONTOLOGICKÉ OŠETROVATEĽSTVO) PROJEKT 
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Projekt realizovaný fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, konkrétne katedrou 

ošetrovateľstva. Spolupráca s katedrou verejného zdravotníctva bola uskutočnená 

prostredníctvom Mgr. Michala Rafajdusa, PhD. 

 

HODNOTENIE POTRIEB VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH A 

KOMUNITNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV HLÁSIACICH 

VÝSKYT INFEKČNÝCH OCHORENÍ 

Cieľom tohto projektu bolo identifikovať aktuálnu úroveň vedomostí a zistiť potreby pre 

vzdelávanie pracovníkov, ktorí sú zodpovední za hlásenie výskytu infekčných ochorení 

za účelom zostavenia efektívneho dizajnu tréningu. Projekt prebiehal v regióne Kwale 

v mesiacoch marec a apríl 2015. Riešiteľkou projektu bola Mgr. Denisa Jakubcová. 

 

HODNOTENIE POTRIEB VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH A 

KOMUNITNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV POSKYTUJÚCICH 

ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PACIENTOM S HIV V REGIÓNE KWALE - 

ZPC 

Hlavným cieľom projektu bolo zhodnotiť potreby ďalšieho vzdelávania zdravotných 

a komunitných zdravotných pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť 

pacientom s HIV v zdravotných strediskách v oblasti Matuga Sub-county v rámci Kwale 

County. Projekt bol realizovaný v období marec – máj 2015 a jeho hlavnou riešiteľkou 

bola Mgr. Katarína Dudáková. 

 

KEGA - MONOGRAFIA ŠTATISTIKA ZDRAVIA V STRATÉGIÁCH 

ROZVOJA ZDRAVIA VEREJNOSTI 

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory KEGA a prebiehal v časovom intervale 

01.01.2014 – 31.12.2015. Zodpovednými riešiteľmi boli prof. MUDr. Martin Rusnák, 

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

 

MEM-TP - "Training  packages for health professionals to improve access and 

quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma" 

V rámci tohto projektu sme organizovali pilotné testovanie modulov určených pre 

zdravotníckych pracovníkov zameraných na zdravie migrantov. V projekte boli zapojení:            

Dr. Nemčovská Eva, Dr. Marek Majdan a Dr. Daniela Kállayová.  
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PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE: 

GERIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO 

Strategickým cieľom projektu bolo 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 

bola príprava koncepcie nového študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo, 

určeného pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia. 

Čas realizácie aktivít projektu bol od 1.10.2013 do 30.9.2015. Jednou z členiek 

riešiteľského tímu bola prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA. 

 

ROAD SHOW 2 

Roadshow 2 bolo pokračovaním úspešného projektu Roadshow Srdce plné zdravia1, 

ktorý prebiehal v období 1.10. 2014 - 28.2.2015.Úlohou projektu bolo naučiť deti 

školského veku kriticky myslieť pri výbere jedálnička a aktívne pristupovať k 

zodpovednosti za svoje zdravie. V projekte pracovali poradcovia zdravia, ktorí sa 

prostredníctvom interaktívnych aktivít s deťmi snažili vzbudiť záujem u detí o výber 

zdraviu prospešných potravín, navodiť záujem a význam k pohybu a tým predchádzať 

obezite a civilizačným ochoreniam ako sú na prvom mieste kardiovaskulárne ochorenia. 

Vedúcim riešiteľského tímu bol Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 

 

 

WHO PATH NA SLOVENSKU 

PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals) je projekt 

realizovaný Európskou kanceláriou WHO. Projekt zaoberajúci sa identifikáciou 

a hodnotením indikátorov výkonnosti a kvality v nemocniciach na Slovensku bol 

realizovaný za koordinácie prof. MUDr. Viery Rusnákovej, CSc., MBA. 

 

Vedecké podujatia realizované katedrou v roku 2015 

 

MEDZIODBOROVÉ SYMPÓZIUM - CIVILIZAČNÉ OCHORENIA (21. 10. 2015) 

organizované Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a 

Fakultnou nemocnicou v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

Trnavského samosprávneho kraja Mesta Trnava. Členkou vedeckého a organizačného 



155 
 

výboru bola doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. a PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

6.2.5 Domáca a medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy 
 
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 

 

 

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 

 
1. University of Scranton, USA, 

2. International Neurotrauma Research Organisation, Austria, 

3. The Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands, 

4. University of Parma, Department of Clinical Medicine, Nefrology and Preventive 

Science and ISPESL research center, Parma, Italy, 

5. European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC, Stockholm, 

Sweden, 

6. Faculty of Health Sciences Bielefeld School of Public Health, Bielefeld, 

Nemecko, 

 

Členstvá v odborných organizáciách 
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Domáce odborné organizácie 

1. Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ):  

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH, doc. PhDr. Marek Majdan, PhD., PhDr. Eva 

Nemčovská, PhD., PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

 

2. Komisia pre zdravotníctvo zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja:  

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

 

3. Zdravotná a sociálna komisia mesta Trnava:  

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 

 

4. Vedecká rada FZaSP TU:  

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., prof. MUDr. 

Viera Rusnáková, CSc., MBA, doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof., prof. 

MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH, doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH, 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD., PhDr. Eva Nemčovská, PhD., PhDr. Jarmila 

Pekarčíková, PhD., MPH 

 

5. Akademický senát TU:  

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD., PhDr. Kristína Grendová, PhD., PhDr. Eva 

Nemčovská PhD., Mgr. Katarína Dudáková 

 

6. Rada Trnavskej univerzity v Trnave pre zabepečenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania: 

prof. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

 

7. Akademický senát FZaSP TU:  

PhDr. Kristína Grendová, PhD. (tajomník senátu) 

 

8. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

Mgr. Michaela Machajová, PhD. 

9. Slovenská lekárska spoločnosť 
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- Spoločnosť hygienikov Bratislava 

 doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 

- Sekcia hygienikov výživy 

 doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 

- Slovenská hepatologická spoločnosť 

 doc. MUDr.Anna Strehárová, PhD., mim.prof. 

- Slovenská internistická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim.prof. 

- Slovenská pediatrická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim.prof. 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

- Slovenská vakcinologická a epidemiologická spoločnosť – SEVS 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 

 

10. Slovenská lekárska komora 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

 

11. Slovenská spoločnosť infektológov 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

 

12. Výbor Slovenskej spoločnosti infektológov – SSI 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim.prof. 

 

 

13. Racionálna antibiotická liečba a antibiotická politika (Komisia RALAP) vo FN 



158 
 

Trnava 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim.prof. 

 

14. Liga za duševné zdravie - Odborná rada/ Správna rada mimovládnej 

organizácie Liga za duševné zdravie 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

 

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. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

19. Etická komisia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

v Trnave 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

20. Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS – 

predseda sekcie  medicínskej informatiky – od roku 2009 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

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, doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 



159 
 

 

3. Österreichische Gesellschaft für Public Health – ÖGPH: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 

4. International Neurotrauma Research Organization: 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., doc. PhDr. 

Marek Majdan, PhD. 

 

5. Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

 

6. International Society for Infectious Diseases – ISID 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 

7. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – ESCMID 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 

8. European Society of Chemotherapy Infectious Diseases - ESCID 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim.prof. 

 

9. Affiliated Faculty Dept Health Administration, University of Scranton, PA, USA 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

 

6.2.6 Vízia do roku 2016 
 
Výskum:  

• Zvýšiť počet karentovaných publikácií na katedre za rok 2016 

• Pripraviť návrhy projektov v rámci slovenských aj zahraničných výziev (KEGA, 
VEGA, APVV, Slovak Aid, Europe Aid).  

• Motivovať pracovníkov s výnimočnými výsledkami v publikačnej činnosti 
prostredníctvom verejného uznania (napr. návrhom na medaile alebo iné 
ocenenia), odmenami. 



160 
 

• Pripraviť spoluprácu s inými slovenskými aj zahraničnými VŠ  

 
Výučba:  

• Zvýšiť počet docentov a profesorov 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 aplikáciách. 

• Zvyšovať kvalitu výučby pomocou priebežného hodnotenia výsledkov v MAIS. 

• 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 zabezpečenie katedry: 

• Zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 
v nasledujúcej akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich 
docentov a profesorov na získanie potrebnej odbornej špecializácie. 

• Vytvoriť podmienky pre inauguráciu najmenej jedného profesora/docenta 
v priebehu tohto akreditačného obdobia. 

• 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.  

• Spolupodieľať sa na príprave II. ročníka Civilizačných ochorení na FZ a SP 
 

• Posilniť spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v 
oblasti výskumu a analýzy dostupných dát.  
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6.3  Katedra ošetrovateľstva 
 

 
Katedra Ošetrovateľstva rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2015 

pokračovala v mnohých úspešných aktivitách. Dosiahla pozoruhodné výsledky na poli 

vzdelávania, vedecko-výskumnej práce ako aj v rozvojovej pomoci. Katedra intenzívne 

spolupracuje s významnými domácimi univerzitami a odbornými inštitúciami. Našim 

spoločným cieľom je aktívne sa podieľať na vedecko – výskumnej činnosti fakulty a vo 

výchovno – vzdelávacom procese realizovať najmodernejšie prístupy pre študijný odbor 

Ošetrovateľstvo. Spomedzi najvýznamnejších vyberieme dostatočný počet študentov 

denného štúdia, ktorí nastúpili do prvého ročníka štúdia, vysoký počet publikácií v 

odborných časopisoch, domácich a zahraničných. Naši pedagógovia zabezpečujú 

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

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

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

vzdelávacieho procesu a neustáleho vzdelávania sa členovia katedry aktívne zúčastňujú 

odborných podujatí, najmä konferencií, kongresov a seminárov. V klinickej praxi sestry 

– mentorky, odborní asistenti, docenti a profesori sa proaktívne podieľajú na praktickej 

výučbe našich študentov vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Všetci našich študentov 

podporujú a nabádajú k intenzívnej spolupráci vo výchovno – vzdelávacom procese 

v podmienkach ošetrovateľskej praxe. Pozitívne hodnotím mimoškolské aktivity nielen 

členov katedry, ale aj študentov, ktorí sa pravidelne podieľajú na organizácii a realizácii 

aktivít. Informácie o novinkách a udalostiach majú študenti a pedagógovia možnosť 

získať na našej webovej stránke katedry, ktorá je aktualizovaná. V nasledujúcom roku sa 

členovia katedry budú naďalej snažiť zvyšovať odbornú úroveň a kvalitu výučby na 

základe požiadaviek novej akreditácie. Zároveň sa budú venovať intenzívnemu 

vedeckému bádaniu vlastnými silami a prostriedkami a tiež prostredníctvom spolupráce 

so zahraničnými a domácimi vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami.Predkladaná 

výročná správa a všetky aktivity v nej uvedené sú dôkazom zodpovednej, dlhoročnej a 

precíznej práce všetkých členov Katedry ošetrovateľstva, za čo im všetkým vedúca 

katedrysrdečne ďakuje. 
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6.3.1 Poslanie Katedry ošetrovateľstva 
 
Katedra ošetrovateľstva (KOŠ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity (TU FZaSP) poskytuje jednoodborové štúdium v študijnom odbore 

Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia, ktorý je zameraný na rôzne odvetvia 

ošetrovateľstva, ale zároveň komplexne študijný program tvorí predpoklady na 

dosiahnutie vzdelania a získania odbornej spôsobilosti na výkon povolania sestra. KOŠ 

sa podieľa zároveň aj na výučbe iných odborov na FZaSP TU aj iných výučbových 

zariadeniach v Slovenskej republike i v zahraničí. 

KOŠ svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti: 

• Teória ošetrovateľstva, 

• Komunikácia v ošetrovateľstve,  

• Ošetrovateľstvo v jednotlivých odboroch ( chirurgické, vnútorné, geriatrické, 

psychiatrické, oše. v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko – 

pôrodnícke, pediatrické, neurologické a iné) 

• Prvá pomoc, 

• Výchova k zdraviu, 

• Výskum v ošetrovateľstve, 

• Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 

• Manažment v ošetrovateľstve 

• Klinická prax 

 

Výučba pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, účasti na 

výskume a odbornej klinickej praxe v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, DSS, ADOS 

a pod. Štúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej 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. 
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Členovia katedry ošetrovateľstva v roku 2015 
 
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. 

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. Jozef Záhumenský, PhD. 

MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

MUDr. Marián Streško, PhD. 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. 

Sekretariát katedry: Anna Dovičičová 

 

6.3.2 Profesionálne zameranie členov katedry 
 

Činnosť KOŠ zabezpečoval v roku 2015 kolektív interných zamestnancov 

a doktorandov: 
 

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

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

histórii ošetrovateľstva, komunikácii v ošetrovateľstve, praktickým cvičeniam 

v ošetrovateľstve v komunite, ošetrovateľstvo v zdraví pri práci, psychiatrické 
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a geriatrické ošetrovateľstvo. V rámci doktorandského štúdia vedie v tomto 

akademickom roku jednu študentku. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých 

učebníc a skrípt určených pre študentov ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné 

odbory. Zároveň je členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave a 

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

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

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

projektom zameraným na miniinvazivitu v chirurgii apersonalizovanú medicínu 

v onkológii, resp. onkochirurgii. Voblasti pedagogickej uplatňuje 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 venuje diagnostike a liečbe 

ochorení GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (MorbusCrohn, Ulceróznakolitída). 

Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým 

miniinvazívnoulaparostkopickou metódou, ďalej sa venuje miniinvazívnej chirurgii v 

oblasti bráničného hiátu, tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V 

oblasti pedagogickej uplatňuje svoje vedecké poznatky pri aplikácii v predmete 

Chirurgické ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia. 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.: Pôsobí ako garant študijného odboru Ošetrovateľstvo 

pre I. stupeň vysokoškolského štúdia a ako spolugarant pre doktorandské štúdium. Jej 

odborným zameraním je intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, komunikácia 

v ošetrovateľstve, manažment ľudských zdrojov a manažment v ošetrovateľstve. Je 

členkou Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, podpredsedníčkou 

Akademického senátu FZaSP, členkou Edičnej rady vydavateľstva Katolíckej univerzity 

VERBUM, členkou SKSAPA a pôsobí ako krajský odborník pre Ošetrovateľstvo v 

Trnavskom samosprávnom kraji. V roku 2014 jej bola dekanom fakulty udelená Pamätná 

medaila pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V súčasnosti pôsobí ako zástupca vedúcej katedry. Ako 

sestra 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 činnosti sa venuje, transkultúrnemu, onkologickému, 

chirurgickému, paliatívnemu ošetrovateľstvu a ošetrovateľským technikám. Aktívne 

spolupracuje s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť FN a s mentormi, ktorí 

pôsobia pri výchovno – vzdelávacom procese v klinickej praxi. Je aktívnou členkou 
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sekcie sestier pracujúcich v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA. 

V súčasnosti je členkou riešiteľského tímu Operačný program vzdelávanie: „Podpora 

zlepšenia kvality na Trnavskej univerzite v Trnave“– projekt GO. Je členkou Vedeckej 

rady FZaSP, Etickej a Edičnej komisie FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Je 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve, 

Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky. V roku 2014 vydala monografiu, ktorá sa 

zameriava na vedomosti a postoje žien o rakovine krčka maternice. 

MUDr. Jozef Benačka, PhD.: V súčasnej dobe sa venuje problematike 

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

sú jeho 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 jeho 

záujmu je ultrazvuková diagnostika v celej svojej šírke. Jej problematika je obsahom 

dvoch monografií (z toho jedna na CD), viacerých publikácií doma aj v zahraničí 

a mnohých prednášok na Slovensku aj na kongresoch v zahraničí. V pedagogickej 

činnosti uplatňuje svoje vedecké a praxou získané poznatky v predmetoch súvisiacich 

s vnútorným lekárstvom, propedeutikou všeobecne a s diagnostikou pomocou 

zobrazovacích metód, predovšetkým ultrasonografie. Okrem toho má 10 ročné skúsenosti 

s riadiacou prácou vo vysokom školstve. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2006 ako 

odborný asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre študijné záležitosti 

na FZaSP TU v Trnave. Východiskom jej pracovného zamerania je 26 - ročná skúsenosť 

z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.  Zameranie všetkých jej 

záverečných prác bolo orientované na oblasť pôrodnej asistencie. V pedagogickom 

procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Z profesionálneho hľadiska sa orientuje 

na problematiku ošetrovateľstva v komunite, v interných odboroch, etike a edukácii 

v ošetrovateľstve. Je spoluautorkou vysokoškolských učebníc Manuál pre mentorky 

v ošetrovateľstve – 2. doplnené a prepracované vydanie, Ošetrovateľské techniky, 

hlavnou autorkou učebnice Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Pracovala 

na projekte EU- Rozvoj virtuálnej univerzity, tvorba a inovácia študijných programov s 

využitím moderných foriem vzdelávania. V súčasnosti je členkou riešiteľského kolektívu 

projektu ASFEU: Inovatívne formy vzdelávania: geriatrické ošetrovateľstvo. Spolu 
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s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľa na tvorbe výučbových materiálov a 

zlepšovaní kvality výučby. Od roku 2011 je členkou Vedeckej rady FZaSP.  

PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2014 ako 

odborný asistent. Východiskom pre jej pracovné zameranie je 19 ročná klinická prax na 

internej a hematologickej ambulancii. Danej problematike sa venuje vo všetkých svojich 

záverečných prácach i publikáciách. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje: internému 

ošetrovateľstvu, edukácii v ošetrovateľstve, výchove ku zdraviu a ošetrovateľským 

technikám a klinickým cvičeniam. V rámci klinických cvičení pôsobí na internom 

oddelení. 

PhDr. Jana Martinková, PhD.: Orientuje sa na problematiku pacientov 

s neurologickými ochoreniami, ako sú pacienti s miešnou léziou, sklerózou multiplex, 

Alzheimerova demencia a pacientov v bdelej kóme. Má ukončené špecializačné štúdium 

na SZU v Bratislave v odbore Komunitné ošetrovateľstvo. Je spoluautorkou 

vysokoškolskej učebnice Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve – 2. doplnené 

a prepracované vydanie. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: 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. Cena 

dekana TU FZaSP za prínos a rozvoj odboru. 

PhDr. Andrea Bratová, PhD.: Profesionálne zameranie v odbore anestéziológia 

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

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

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

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Granty: TU Granty z prostriedkov EÚ: člen 

riešiteľského kolektívu na Trnavskej univerzite v Trnave na projekte Geriatrické 

ošetrovateľstvo.  

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 
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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 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  TU FZaSP 

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

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

štátnicových komisií  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. Jozef Záhumenský, PhD.: Prednosta Gynekologicko – pôrodníckej 

kliniky. V pedagogickej činnosti sa snaží získané poznatky aplikovať v predmete 

Gynekológia a Pôrodníctvo na Bc.stupni Ošetrovateľstva.  

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.: Na katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako 

odborný asistent. Východiskom pre jej pracovné zameranie je 25 ročná klinická prax. 

Venuje sa ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti anestéziológie a intenzívnej 

starostlivosti.  

 Danou problematikou sa zaoberá vo všetkých svojich záverečných prácach 

i publikáciách. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje: ošetrovateľským 

technikám, klinickým cvičeniam a prvej pomoci a resuscitácii. V rámci klinických 

cvičení pôsobí v odboroch chirurgického ošetrovateľstva. V roku 2015 absolvovala kurz 

inštruktora prvej pomoci. 

Je predsedom MS SČK v Križovanoch nad Dudváhom, organizuje mobilné odbery krvi, 

zapája sa ako dobrovoľník do rôznych aktivít realizovaných SČK. 

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

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

pedagogická prax.  Má ukončené špecializačné štúdium – ošetrovateľská starostlivosť 

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

komunitného ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti sa venuje: ošetrovateľstvu 
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v komunite, v interných odboroch, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému 

procesu a klinickej praxi. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Ošetrovateľstvo v 

teórii a praxi. Spolu s kolektívom katedry ošetrovateľstva sa podieľa na tvorbe 

výučbových materiálov. 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD.: Na katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent 

od septembra 2015. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, 

ošetrovateľskému procesu, komunikácii v ošetrovateľstve, gerontologickému 

ošetrovateľstvu a klinickej praxi. Jej odborným zameraním je predovšetkým oblasť 

ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov, ktorej sa venuje v svojich záverečných prácach 

i v publikačnej činnosti. Východiskom jej pracovného zamerania je absolvované 

špecializačné štúdium Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykovej univerzite 

v Brne a odborná prax na infekčnej klinike a oddelení dlhodobo chorých. Je 

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

 

6.3.3 Vzdelávací proces 
 
Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 

77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Celkový rozsah štúdia je 

4644 kontaktných a nekontaktných hodín, z toho: teoretická časť vzdelávania 2230 hodín, 

klinická prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2414 hodín. 

Absolventi štúdia získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania sestry. V externej 

forme odborná ošetrovateľská prax prebieha počas celého štúdia v počte 136 hodín za 

každý semester na klinických pracoviskách. 

Program štúdia je rozdelený na povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety. V týždni 

je maximálne 39 kontaktných hodín (priama výučba), t. j. prednášky, cvičenia, semináre, 

odborná prax, exkurzie. Odborná prax zahŕňa:klinické cvičenia v rámci ošetrovateľských 

predmetov, ktoré sú zaradené v priebehu semestra v rozsahu určenom študijným 

programom,súvislú klinickú prax, 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.Všetky formy klinickej 

praxe sú zabezpečované pod odborným vedením sestier (mentoriek)  s vysokoškolským 

vzdelaním v spolupráci s odbornými asistentmi, docentmi a profesormi FZaSP TU 
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v Trnave. Denná forma štúdia - 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 = 2302 hod. 

Praktická časť výučby = 2332 hod. 

Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje už iba v dennej 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. 

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. 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. 

6.3.4 Vedecko-výskumná činnosť 
 
Prehľad publikačnej činnosti: 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, 
ABA, ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, 
CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 14 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (9) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) (4) 

 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, 
BDD, CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 0 
 
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované 
v databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
Počet záznamov: 4 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (4) 
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Skupina D - (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, 

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

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

Počet záznamov: 83 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16) 

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií (5) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (27) 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (6) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (9) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1) 

 
Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 12 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (11) 

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

predchádzajúcich kategórií (1) 

Počet záznamov spolu: 114 
 

Menný zoznam publikácií: 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 

Počet záznamov: 1 

 

AAB001 Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana 

Boroňová ; [rec. Gabriela Vörösová, Andrea Bratová, Miron Šramka]. - 1. vyd. - Trnava 

: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - 

http://ukftp.truni.sk/epc/12871.pdf. - ISBN 978-80-8082-910-0  

http://ukftp.truni.sk/epc/12871.pdf
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[Spoluautori: Boroňová, Jana ; Doktorová, Gabriela ; Ilievová, Ľubica ; Jakobejová, 

Jana ; Ryska, Miroslav ; Žitný, Peter] 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 9 

 

ACB001 Ekonomika v zdravotníctve / Daniela Naništová, Ľubica Ilievová; [rec. Lucia 

Horská, Peter Szabó]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 130 s. 

- (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12919.pdf. - ISBN 978-80-

8082-911-7 

 

ACB002 Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty / 

Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová; [rec. Jozef Firment, 

Milan Onderčanin, Jolana Těšinová, Miroslav Danaj]. - 1. vyd. - Trnava : Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 218 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/12078.pdf. - ISBN 

978-80-8082-843-1 

 

ACB003 Komunikácia v geriatrickom ošetrovateľstve / Andrea Botíková, Jana 

Boroňová; [rec. Mária Kopáčiková, Andrea Lajdová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 127 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 

978-80-8082-914-8 

 

ACB004 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov / Andrea Lajdová; [rec. 

Gabriela Vörösová, Andrea Botíková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - 

http://ukftp.truni.sk/epc/12917.pdf. - ISBN 978-80-8082-915-5 

 

ACB005 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I / Jana Martinková, Oľga Kabátová; 

[rec. Andrea Lajdová, Silvia Puteková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, 2015. - 114 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - 

http://ukftp.truni.sk/epc/12925.pdf. - ISBN 978-80-8082-917-9 

 

ACB006 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II / Oľga Kabátová, Silvia Puteková; 

[rec. Jana Martinková, Melanie Beťková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 

http://ukftp.truni.sk/epc/12919.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12078.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12917.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12925.pdf
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Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - 

http://ukftp.truni.sk/epc/12924.pdf. - ISBN 978-80-8082-918-6 

 

ACB007 Paliatívna starostlivosť / Alena Uríčková, Eva Baďuríková; [rec. Oľga 

Sadovská, Ľubica Ilievová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 

134 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12915.pdf. - ISBN 

978-80-8082-919-3 

 

ACB008 Vybrané kapitoly starostlivosti v seniorskom veku I. / Andrea Bratová; [rec. 

Ľubica Ilievová, Dana Zrubcová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

2015. - 92 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12922.pdf. - 

ISBN 978-80-8082-923-0 

 

ACB009 Vybrané kapitoly starostlivosti v seniorskom veku II. / Andrea Bratová; [rec. 

Andrea Lajdová, Dana Zrubcová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

2015. - 101 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12923.pdf. - 

ISBN 978-80-8082-924-7 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 

Počet záznamov: 6 

 

ADE001 Ireverzibilní elektroporatizace v léčbě lokálně pokročilého karcinomu 

pankreatu = Irreversible electroporation in the treatment of locally advanced 

pancreatic cancer / Pavel Záruba et al.. 

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

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 504-

509.  

[Spoluautori: Hoskovec, David ; Lacman, J. ; Hořejš, J. ; Krška, Zdeněk ; Ryska, 

Miroslav] 

 

ADE002 Karcinom pankreatu - setrvalá beznaděj? / Miroslav Ryska. 

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

4025. - Roč. 1, č. 1 (2014), s. 4-8. 

http://ukftp.truni.sk/epc/12924.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12915.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12922.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/12923.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E023996
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E051866
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ADE003 Posúdenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u žien po 

menopauze / Monika Labudová, Andrea Botíková, Silvia Puteková. 

In: Cor et Vasa. - ISSN 0010-8650. - Roč. 57, č. 2 (2015), s. 279-280. 

ADE004 Raritní situace při ošetřování polytraumatizovaných pacientů - kazuisticka 

sdělení = Rare situations in treatment of polytraumatised patients - case reports / A. 

Nikov et al.. 

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

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 535-

539.  

[Spoluautori: Pažin, J. ; Hadač, J. ; Bělina, F. ; Ryska, Miroslav] 

 

ADE005 The effectiveness of drama therapy on preparation for diagnostic and 

therapeutic procedures in a child suffering from cancer / Ľubica Ilievová, Peter Žitný, 

Zuzana Karabová. 

In: Journal of Health Sciences. - ISSN 2232-7576. - Vol. 5, No 2 (2015), s. 53-58. 

 

ADE006 Urgentni chirurgicke reseni volvulu zaludku pri "upside-down stomach 

syndrome = Urgent surgical treatment of gastric volvulus related to upside-down 

stomach syndrome / L. Hána et al.. 

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

Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 531-

534.  

[Spoluautori: Kasalický, Mojmír ; Koblihová, Eva ; Suchánek, Š. ; Horažďovský, P. ; 

Ryska, Miroslav] 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 

Počet záznamov: 7 

 

ADF001 Emočná a sociálna oblasť kvality života ľudí s poruchami sluchu = 

Emotional and social area of quality of a life of people with hearing impairment / 

Jana Boroňová, Eva Švihoríková. 

In: Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Roč. 10, č. 2 
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(2015), s. 38-50. 

 

ADF002 Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch / Miroslav Danaj, 

Tibor Molčan, Igor Duda, Jaroslav Pavč. 

In: Slovenská chirurgia = Slovak surgery. - ISSN 1336-5975. - Roč. 12, č. 1 (2015), s. 

28-30.  

[Spoluautori: Molčan, Tibor ; Duda, Igor ; Pavč, Jaroslav] 

 

ADF003 Kazuistika - ošetrovanie enteroatmosférickej fistuly s využitím fistuladaptéra 

a podtlakovej terapie / Monika Střádalová, Andrea Botíková, Miroslav Ryska. 

In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1337-6896. - Roč. 8, Suplement S3e 

(2015), s. 9-12. 

 

ADF004 Možnosti hodnotenia kvality života pacientov s karcinómom pankreasu 

sestrou / Martina Bobáková, Andrea Botíková, Lucie Kubátová, Miroslav Ryska. 

In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 36-39.  

[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Kubátová, Lucie ; Ryska, Miroslav] 

 

ADF005 Preventívne stratégie využívané pri posudzovaní rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych ochorení u žien po menopauze / Monika Labudová, Silvia 

Puteková. 

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 2 (2015), s. 41-43. 

 

ADF006 Využitie perorálnej cholangioskopie (SpyGlassTM DS) zlepšuje diagnostickú 

a terapeutickú výťažnosť endoskopickej retrográdnej cholangiografie / Rastislav 

Husťak, Igor Keher, Miroslav Danaj, Radovan Škuta, Jan Martínek. 

In: Slovenská chirurgia = Slovak surgery. - ISSN 1336-5975. - Roč. 12, č. 4 (2015), s. 

141-143.  

[Spoluautori: Keher, Igor ; Danaj, Miroslav ; Škuta, Radovan ; Martínek, Jan] 

 

ADF007 Záujem študentov ošetrovateľstva o prácu so seniormi / Oľga Kabátová. 

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 6 (2015), s. 53-55. 
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Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 
 
Počet záznamov: 4 

 

ADM001 Modelovanie procesu interného auditu v zdravotníckom zariadení = Process 

modeling of internal audit in healthcare center / Vladimír Bolek et al.. 

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

4117. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 175-184 [e154-e162].  

[Spoluautori: Filanová, Jana ; Ondrášová, Iveta ; Martinková, Jana] 

 

ADM002 Preoperative staging in patients with pancreatic cancer = Předoperační 

staging u nemocného s karcinomem pankreatu / Miroslav Ryska. 

In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 69, č. 6 (2015), s. 525-

529.  

SCOPUS 

 

ADM003 Role víceoborové indikační komise v léčbě pokročilého kolorektálnního 

karcinomu [Role of multidisciplinary team in the treatment of the advanced colorectal 

cancer] / Miroslav Ryska. 

In: Interní medicína pro praxi. - ISSN 1212-7299. - Roč. 16, č. 6 (2014), s. 247-249.  

SCOPUS 

 

ADM004 Rozdiel v úrovni ageistických postojov u sestier a študentov ošetrovateľstva 

= Difference in the level of ageist attitudes of nurses and nursing students / Oľga 

Kabátová a kol.. 

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

4117. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 158-162 [e138–e141].  

[Spoluautori: Botíková, Andrea ; Uríčková, Alena ; Slaný, Jaroslav] 
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AEC001 Vzťah medzi záujmom laickej verejnosti o ADOS a vybranými 

determinantami / Alena Dziacka, Andrea Botíková. 

In: Diagnostika v domácí zdravotní péči [elektronický zdroj] : recenzovaný vědecký 

sborník. - 1. vyd. - Hradec Králové: Pracoviště ošetřovatelské péče, 2015. - ISBN 978-

80-906319-0-8. - S. 24-30. 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 

Počet záznamov: 2 

 

AFC001 Bezpečná verifikácia polohy nazogastrickej sondy / Eva Balogová, Jarmila 

Bramušková, Jana Boroňová. 

In: Nové trendy ve zdravotnické praxi : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Zlín: Ústav 

zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, 2015. - ISBN 

978-80-7454-525-2. - S. 121-126. 

 

AFC002 Vznik a prevencia pádov u seniorov / Andrea Botíková, Anna Heššová, Silvia 

Puteková. 

In: Profesionalita v ošetřovatelství II [online] : sborník příspěvků konference. - 1. vyd. - 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. - ISBN 978-80-244-4863-3. - 

online; S. 21-29. 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
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AFD001 Činnosť a vzdelávanie operačných sestier na Slovensku od konca 19. 

storočia / Ľubica Ilievová. 

In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

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

pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 161-166. 

 

AFD002 Hodnotenie kvality života u pacientov s kolorektálnym karcinómom / 

Martina Bobáková, Miroslav Ryska. 
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medzinárodnej konferencie. - 1. vyd. - Ružomberok: VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-

561-0180-3. - CD-ROM; S. 865-872. 

 

AFD003 Hodnotenie výsledkov prediktívneho skórovacieho systému Apache II u 

geriatrických pacientov v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová, Jana 

Boroňová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj]: gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých 

prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015.- ISBN 978-80-8082-

864-6-CD-ROM; S. 51-58. 

AFD004 Kvalita života v súvislosti s depresiou a rozvojom osobnosti seniorov v 

inštitucionálnom zariadení / Jana Jakobejová, Ľubica Ilievová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých 

prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-

8082-864-6. - CD-ROM; S. 27-39. 

 

AFD005 Možnosti prevencie infekcií u seniorov / Adriana Kršáková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých 

prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-

8082-864-6. - CD-ROM; S. 59-64. 

 

AFD006 Nozokomiálne pneumónie a ich prevencia / Andrea Bratová, Dagmar 

Bodáková. 

In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

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

pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 51-55. 
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In: Ochrana života XV. : pocta Albertovi Schweitzerovi : zborník konferencie. - [1. 

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

2014. - ISBN 978-80-8082-812-7. - S. 63-65. 

 

AFD008 Oddelenie centrálnej sterilizácie ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti / 

Bošnáková, Lajdová. 

In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

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

pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 38-50. 

 

AFD009 Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany v domácom prostredí / Alena 

Dziacka, Andrea Botíková. 

In: Starostlivosť o onkologického pacienta z pohľadu ADOS. - 1. vyd. - Bratislava: 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-55-0. - 
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AFD010 Prejavy elderspeaku v ošetrovateľskej praxi / Oľga Kabátová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých 

prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-

8082-864-6. - CD-ROM; S. 76-82. 

 

AFD011 Prezentácia publikácie Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej 

medicínsko-právne aspekty / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana 

Boroňová. 

In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

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

pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 310-315. 

 

AFD012 Respiračná rehabilitácia z pohľadu sestry na oddelení anestéziológie a 

intenzívnej medicíny detského kardiocentra / Milan Laurinc, Jana Boroňová. 

In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 
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pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 199-204. 

 

AFD013 Riziká pádov u geriatrických pacientov / Andrea Botíková et al.. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých 

prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-

8082-864-6. - CD-ROM; S. 68-75.  [Spoluautori: Dziacka, Alena ; Martinková, Jana ; 

Ofčarovičová, Viera] 

 

AFD014 Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v 

kontexte medzinárodnej spolupráce / Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, 

Andrea Bratová. 

In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej 

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

pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 91-96. 

 

AFD015 Starostlivosť o pacientov vyživovaných enterálnou sondou v intenzívnej 
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starostlivosti [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 34-37. 

 

AFD016 Vychádzajúci horizont / Andrea Bratová et al.. 
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univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-

8082-864-6. - CD-ROM; S. 65-67.  [Spoluautori: Letanovský, Peter ; Vago, Jozef ; 
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AFF001 Faktory ovplyvňujúce vedomosti pacienta o výžive pri antikoagulačnej liečbe 

/ Silvia Puteková. 

In: IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva: 

zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek, 2014. - ISBN 978-80-89542-41-3. - CD-ROM; S. 18. 
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zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných 
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AFF004 Starostlivosť o pacienta s maláriou / Adriana Kršáková, Adriana Ondrušová, 
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AFG001 Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou 

liečbou / Puteková Silvia, Lajdová Andrea. 

In: Věda a výzkum v ošetřovatelství : mezinárodní sympozium 26. září 2014 : sborník 
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In: Sympozium intenzivní péče : sborník abstrakt. - 1. vyd. - Ostrava: Fakultní 
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vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2015. - ISBN 978-80-8082-
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87347-20-1. - CD-ROM; S. 166-176. 

 

BEE003 Elderspeak v ošetrovateľstve / Oľga Kabátová. 

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

příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 90-94. 

 

BEE004 Možnosti v kompetenciách anestetického tímu / Andrea Bratová, Helena 

Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc. 

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

příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 110-117. 

 

BEE005 Pohybová aktivita u pacientov s Alzheimerovou demenciou / Jana 

Martinková. 

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

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
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příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 32-38. 

 

BEE006 Prevencia nozokomiálnych pneumónií / Andrea Bratová, Dagmar Bodáková. 

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

příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 124-128. 

 

BEE007 Respiračná rehabilitácia v intenzívnej starostlivosti u dieťaťa po 

kardiochirurgickej operácii / Milan Laurinc, Jana Boroňová. 

In: 2. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči [elektronický zdroj] : sborník 

příspěvků. - 1. vyd. - Ostrava: Karim FN Ostrava, 2015. - ISBN 978-80-905684-7-1. - 

CD-ROM; [S. 50-52]. 

 

BEE008 Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a 

medzinárodná spolupráca / Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, Andrea 

Bratová. 

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

příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 118-123. 

 

BEE009 Senior a pohybová aktivita / Silvia Puteková. In: Cesta k modernímu 

ošetřovatelství XVII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z odborné 

konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 17.09.2015. - 1. vyd. - 

Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-20-1. - CD-ROM; S. 

59-61. 

 

BEE010 Skórovacie systémy v intenzívnej starostlivosti a ich využitie / Gabriela 

Doktorová. 

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

příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E053074
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
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17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 101-107. 

 

BEE011 Vybrané právne dokumenty v systéme vysokoškolského ošetrovateľského 

vzdelávania na Slovensku / Andrea Botíková et al.. 

In: Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM Praha 2015 : sborník 

přednášek. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-87347-

21-8. - S. 23-27.  

[Spoluautori: Uríčková, Alena ; Kabátová, Oľga ; Dziacka, Alena] 

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
 
Počet záznamov: 1 

BFA001 Využitie posudzovacích škál u pacientov s dekubitmi / Andrea Botíková. 

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

příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 

17.09.2015. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015. - ISBN 978-80-

87347-20-1. - CD-ROM; S. 75. 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 
 
Počet záznamov: 4 

FAI001 Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana 

Boroňová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - 

(Gerontologické ošetrovateľstvo) - http://ukftp.truni.sk/epc/12872.pdf. - ISBN 978-80-

8082-910-0 

 

FAI002 Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník vedeckých 

prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Andrea Botíková, Jana 

Boroňová (eds.) ; [rec. J. Otrubová, M. Beťková]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - 1 CD-ROM, 82 s. - 

ISBN 978-80-8082-864-6 

 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054633
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E054073
http://ukftp.truni.sk/epc/12872.pdf
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FAI003 Nové trendy v ošetrovateľstve II. [elektronický zdroj] : gerontologické 

ošetrovateľstvo : výskum v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi : zborník abstraktov 

z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Jana Martinková, Silvia Puteková 

(eds.) ; [rec. Ľ. Tkáčová, O. Kabátová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v 

Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - 1 CD-ROM, 58 s. - ISBN 978-

80-8082-863-9 

 

FAI004 Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a 

intenzívnej starostlivosti [elektronický zdroj] / Andrea Bratová, Dana Zrubcová (eds.) ; 

[rec. J. Boroňová, V. Živanović, S. Krzemińska, R. Zoubková, M. Laurinc ]. - 1. vyd. - 

Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - 1 CD-ROM; 347 

s. - http://ukftp.truni.sk/epc/12107.pdf. - ISBN 978-80-89542-48-2 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 
 
Počet záznamov: 1 

GII001 Aktivity katedry ošetrovateľstva / Jana Boroňová, Andrea Bratová. 

In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1338-

9025. - č. 4 (2015), s. 21. 

 

 

Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠ v roku 2015 
 
 

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,  

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 

http://ukftp.truni.sk/epc/12107.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003730
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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. 

 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska – financované 

Názov projektu: 

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

Cieľ projektu: Interdisciplinárny projekt sa zameriava na analýzu historického 

a kultúrneho zázemia vzniku  univerzitných dizertácií a inauguračných prednášok, ktoré 

vyšli v rokoch 1775-1776 v Trnave, na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity 

a ich následnému sprístupneniu pre edukačné účely. Spisy reflektujú aktuálne 

vzdelanostné, hospodárske a sociálne pomery v meste a spracovávajú problematiku 

epidémie dyzentérie (úplavice), ktorá v tomto čase vplyvom viacerých faktorov vypukla. 

Riešitelia sa budú venovať dielam z hľadiska filologicko-kultúrneho, historického, 

sociálneho a s akcentom na ošetrovateľské postupy používané v tomto období a doplnia 

ich výskumom archívnych písomností týkajúcich sa epidémií. 

Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017 

Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 

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

Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

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

Mgr. Marek Drimaj 

Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 

 
Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2015 
 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v ošetrovateľstve 

II. s tematickým zameraním Gerontologické ošetrovateľstvo, Výskum v ošetrovateľstve 

a v ošetrovateľskej praxi - 22.10. 2015 aula Pazmaneum, FZaSP, Univerzitné nám. 1, 
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Trnavská univerzita, Trnava. Členovia KOŠ sa aktívne podieľali na organizácii ako aj 

aktívnej účasti na vedeckej konferencii. 
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Domáca a medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy  
 
Spolupracujúce domáce inštitúcie 
 

Fakultná nemocnica Trnava 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Ministerstvo školstva SR 

Lekárska fakulta UK v Bratislave 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

 Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 
 

Univerzita T. Bati Zlín, ČR 

UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe 

FN Motol v Prahe 

ÚVN Praha 

Slezská univerzita v Opave 

JU České Budějovice 

CatherineMcAuleySchool of Nursing and Midwifery,  

BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland 

Sør-TrøndelagUniversityCollege, Faculty of Nursing, Trondheim,  

NorwayCollege of Humanities and SocialScience,   

University of Edinburgh, Scotland,  

UK Department of Nursing, Faculty of HumanSciences,  

University Sofia, Bulgaria 
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Členstvá v odborných organizáciách 
 

Vedecká rada TU v Trnave 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

Vedecká rada FZSP TU 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Andrea Bratová, PhD. 

PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

Národná komisia pri SKSaPA 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia onkologických sestier 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 
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Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mammológii 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 

PhDr. Jana Martinková, PhD. 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier 

PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

Členstvo v redakčných radách: 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

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

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

• Člen redakčnej rady časopisu  Socioterapia, Inštitút psychoterapie a socioterapie  

(IPS) www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

• Člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR 

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

Členstvo v edičnej rade 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

• vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM 

  

http://www.jhsci.ba/
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Iné aktivity 
 
EXKURZIA VIEDEŇ – 19.11.2015 Donauspital 
 

Na exkurzii sa zúčastnili študenti 2. ročníka denného štúdia odboru ošetrovateľstva, PhDr. 

Jana Martinková, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD. a PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

 

 
 
Dňa 19.11.2015 sme navštívili štátne zariadenie Donauspital vo Viedni. Budova nás 

naozaj očarila, z vonku vyzerala veľmi moderne a novodobo. Pri vstupe sme prešli cez 

veľkú priestrannú  halu, kde bol umiestnený informačný pult a vchod do zasadacej 

miestnosti. Tam nás privítala pani riaditeľka zariadenia a vedúca sestra oddelenia 

pneumológie. Privítali nás a oboznámili  s chodom zariadenia, čakalo nás aj chutné a 

bohaté občerstvenie.  Rozdelili sme sa na 2 skupiny a išli sme na prehliadku, každý z inej 

časti zariadenia. Atmosféra tu bola veľmi harmonická a príjemná, nevládol tu žiadny stres 

ani chaos, či nervozita. Na každom poschodí  mali zriadenú „smookingroom“ pre 

zamestnancov, ktorí fajčia, bolo naozaj vidieť, že myslia po každej stránke na potreby 

svojich zamestnancov. 
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Klienti boli ubytovaní na izbách zväčša po 1 alebo 2, iba klienti, ktorí si vyžadovali veľmi 

špecializovanú starostlivosť boli ubytovaní po viacerých v jednej veľkej miestnosti taká 

„JIS-ka“. Samozrejme, že izby mali určitý štandard, každá mala svoju priestrannú 

kúpeľňu a izby boli dostatočne veľké. Na každom poschodí bola na chodbe jedna 

spoločná naozaj nie malá kúpeľňa. S nedostatkom slnečného svetla sme sa tu nestretli, na 

izbách a chodbách boli od stropu po zem veľké presklené okná. Niektorých klientov, ktorí 

mali na prízemí izby, keď bolo pekné počasie zobrali s posteľou von na terasu na 

vyvetranie. Na dverách izieb mali pacienti napísané svoje meno a niektorí mali aj fotku. 

Pred každou izbou bol vozík, kde boli poukladané zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu, 

doslova sme sa o ne potkýnali.  Čo sa týka personálu, bol  krásne farebne odlíšený. Sestry 

mali oblečené tyrkysové šaty, vrchné sestry oddelenia mali na sebe oblečený plášť, 

ošetrovatelia mali zelenú uniformu. Každý z pracovníkov mal menovku a taký malý 

bonus úsmev na tvári.  

Vec, ktorú ocení každá pracujúca matka, je možnosť škôlky v zariadení kde pracujete. Aj 

tu bola zariadená jedna škôlka, bolo to naozaj milé, počuli sme detský džavot keď sme 
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prechádzali  cez halu a videli sme ich hrať sa cez okno. Je to značne výhodné a život 

uľahčujúce pracujúcim ženám. 

Po zariadený nás zobrali ešte do školy, ktorá bola hneď vedľa zariadenia, kde vzdelávajú 

budúce zdravotné sestry. Ich vzdelávanie je dosť odlišné, u nich stačí na vykonávanie 

práce sestry byť diplomovaná sestra, čo u nich znamená 3 ročné vzdelanie bez maturity. 

Až v tomto roku zavádzajú vysokoškolské štúdium podľa Európske únie. No oveľa viac 

dbajú než na výsledky štúdia záujemcu, skôr na jeho charakter a povahu, preto je pre nich 

veľmi dôležitý prijímací pohovor.  

 
Nakoniec exkurzie sme sa poďakovali pani riaditeľke zariadenia aj vrchnej sestre 

pneumologického oddelenia za možnosť návštevy, spýtali sme sa dodatočne otázky a 

odovzdali sme im malé darčeky, ktorými sme ich dúfam potešili. Zariadenie nás okúzlilo 

nie len svojim moderným vonkajším vzhľadom ale aj špeciálnym vybavením a prístupom.  

Po zariadení sme nastúpili do autobusu a odviezli sme sa do centra Viedne, kde sme si 

dali rozchod. Niektorí zamierili do obchodov, iní na vianočné trhy, kde si užili vianočnú 

atmosféru, dali si punč, iní zase pochodili pamiatky krásnej Viedne. Veď vianočná 

Viedeň je najkrajšia.  Bol to veľmi pekný výlet, len dúfame že nie posledný. 
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Valentínska kvapka krvi sa realizovala dňa 8.4.2015 na Fakulte zdravotníctva a 

sociálnejpráce, ktorú tradične organizovala Katedra. Pre Katedru ošetrovateľstva 

predstavuje tradičné zapojenie sa k celoslovenskej kampani, ktorú každoročne organizuje 

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a HTO 

nemocníc na celom Slovensku. Hlavnou prioritou bolo vyzvať všetkým a upozorniť, že 

každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život. 22.10.2015 bola 

realizovaná na FZaSP Študentská kvapka krvi, v univerzitných priestoroch sa do akcie 

zapojili študenti a zamestnanci univerzity v krásnom počte 63 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. Vianočná 

kvapka krvi prebehla 3.12.2015, zúčastnil sa na nej krásny počet 73 darcov krvi. Na 

univerzite sme na Katedre ošetrovateľstva vytvorili tradíciu pre Študentskú, Vianočnú a 

Valentínsku kvapku krvi na pôde univerzity. 

Na podujatí na Lešti v spolupráci s organizáciou SalusVitalis, ktorá v termíne 25. - 

27.3.2015, organizovala súťaž vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Súťaže sa 

zúčastnila aktívne FZaSP, KO, KVZ, v pozícii rozhodcov a figurantov. Jednalo sa o 

súťaž, ktorá bola rozdelená RZP, RLP, SČK posádky. 25.3.2015 o 13:00 príchod na Lešť, 

informácie pre figurantov, zaškolenie a iné. 26.3.2015 od rána do popoludnia účasť 

všetkých (i študentov) na kongrese. 26.3.2015 (večer) a 27.3.2015 celý deň prebiehala 

súťaž, ktorá bola zameraná na NHNPO - Náhle hromadné postihnutie osôb. MIESTO 

vojenský výcvikový priestor Lešť – UŠZV MO SR Lešť, Kongres Dobrá Niva. Za FZaSP 

sa zúčastnili PhD.; doc., Ing. Kačmariková Margaréta,  PhD.; Machajová Michaela, Mgr., 

PhD.; PhDr. Andrea Bratová, PhD., konkrétne bola účasť na konferencii a na 

medzinárodnom súťažnom podujatí robili rozhodcov na rozličných situáciách v rámci 

svojho odboru. Z FZaSP sa zúčastnilo 28 študentov. 

Dňa 20.4.2015 sa aktívne zúčastnila KO Dní fakulty, kde sme prezentovali príspevok na 

konferencii i pracovný workshop. Zároveň od organizácie SalusVitalis prebrala ocenenie  

PhDr. Andrea  Bratová, PhD., MUDr. Andreja Faglica. 

V Bratislave  - Inchebe sa dňa 2.10.2015, študenti 3. ročníka s PhDr. Andreou Bratovou 

zúčastnili dentálnych dní, kde okrem aktívnej účasti na konferencii realizovali 

i pracovný workshop zameraný na resuscitáciu dospelého a resuscitáciu dieťaťa.  

Dňa 11.6.2015 FZaSP, KO, študenti a PhDr. Andrea  Bratová, PhD., doktorandi z KVZ 

sa zúčastnili Dní zdravia mesta Trnava. Na námestí realizovali prednášky ohľadom 

prvej pomoci, základné vyšetrenie krvi, základné vyšetrenie merania vitálnych funkcií. 
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Dobrovoľnícke aktivity v utečeneckom tábore - PhDr. Oľga Kabátová, PhD., PhDr. 

Silvia Puteková, PhD. – Dobová - Slovisko v termíne 25.-27.12.2015. 
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6.3.5 Vízia do roku 2016 
 

Výskum a výchovno – vzdelávací proces  

• Prelomiť bariéry v publikovaní v karentovaných publikácií na katedre za rok 2016 

• Pripraviť návrhy projektov v rámci slovenských aj zahraničných výziev (KEGA, 

VEGA, APVV).  

• Motivovať pracovníkov s výnimočnými výsledkami v publikačnej činnosti 

prostredníctvom verejného uznania (napr. návrhom na medaile alebo iné 

ocenenia), odmenami. 

• Pripraviť spoluprácu s inými slovenskými aj zahraničnými VŠ, posilniť 

spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti 

výskumu a analýzy dostupných dát.  

• Zvýšiť počet docentov a profesorov na katedre dlhodobá vízia.  

• Zvýšiť počet učiteľských mobilít, zvýšiť počet študentských mobilít. 

• Pripraviť nové študijné programy pre akreditáciu v súlade s požiadavkami MZ SR 

a MŠ SR.  

• Znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou 

kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE 

• Zvyšovať kvalitu výučby pomocou priebežného hodnotenia výsledkov v MAIS. 

 

Personálne zabezpečenie katedry 

• Zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

v nasledujúcej akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich 

docentov a profesorov na získanie potrebnej odbornej špecializácie. 

• Vytvoriť podmienky pre inauguráciu najmenej jedného profesora/docenta 

v priebehu tohto akreditačného obdobia. 

Iné  

• Posilniť medzi katedrovú spoluprácu v rámci výskumu,  výučby, záverečných prác 

naďalej  pokračovať v tradícii organizovania a príprav ŠVOČ.  

• Organizovať vedeckú konferenciu Nové trendy v ošetrovateľstve – zachovanie 

tradície na FZaSP 

 
• Posilniť spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v 

oblasti výskumu a analýzy dostupných dát.  
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6.4 Katedra 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.  

V roku 2015 Katedra úspešne akreditovala nasledovné 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 taktiež získala právo habilitačných a inauguračných konaní.  

 

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 1.1.2015: ? 

 

Členovia katedry k 31.12 2015: ? 

 
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.  

Zároveň sa pripravuje na prechod na novo akreditované programy, kde k zmenám 

prichádza najmä pri externom štúdiu, ktoré sa predlžuje v bakalárskom stupni zo 6 na 8 

semestrov a magisterskom stupni zo 4 na 5 semestrov.  

 
Vývoj počtu študentov 
 
Počty študentov i v tomto roku klesali.  Konkrétne čísla viď. Správa študijného oddelenia 
 

 
 
 
V prvých rokoch vzdelávania v sociálnej práci počet absolventov stúpal pomerne 

pozvoľne, čo bolo ovplyvnené čiastočne tým, že išlo o nový študijný odbor a etablované 
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odbory predsa len priťahovali uchádzačov viac a na druhej strane tým, že základňa 

odborníkov, ktorí by zabezpečovali výučbu, bola pomerne úzka. V prvých rokoch výučbu 

zabezpečovali najmä odborníci z príbuzných odborov, nakoľko sociálni pracovníci 

s vysokoškolským vzdelaním  (a tiež primeraným vedeckým-pedagogickým titulom) 

neexistovali.  

Významnú zmenu v záujme o štúdium sociálnej práce znamenalo prijatie zákona č. 

312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, ktorý upravil kvalifikačné 

predpoklady pre výkon odborných činností a vyžadoval minimálne absolvovanie prvého 

stupňa vysokoškolského štúdia, pričom podmienkou bolo štúdium začať do roku 2005. 

Ako ukazuje obrázok 2, nárast počtu absolventov od roku 2004 ilustruje i fakt, že štúdium 

sociálnej práce bolo častou voľbou zamestnancov verejnej správy.  

Dôvody boli rôzne: od predpokladu ľahšieho štúdia, keďže stále išlo o pomerne nový 

študijný odbor po atraktivitu z dôvodu širokého záberu štúdia, ktoré zahŕňalo poznatky 

z oblastí ako psychológia, sociológia, právo, politika a ďalších. Ďalší masívny nárast po 

vzniku súkromných škôl, ktoré (ako ilustruje obrázok 9) od tretieho roku existencie 

vzdelávali väčšinu študentov odboru sociálna práca. Zároveň dochádzalo k výraznému 

nárastu študentov externej formy, ktorú využívali najmä zamestnanci inštitúcii verejnej 

správy, ktorí museli splniť kvalifikačné požiadavky na udržanie si pôvodnej pozície.   

Nárast počtu študentov externej formy štúdia vyvolával a stále vyvoláva otázky ohľadne 

kvality štúdia. Ostrovský (2013) kladie otázku, či sú absolventi víkendových či 

blokových konzultácií externej formy vzdelávania rovnako kvalifikovaní ako absolventi 

toho istého odboru, ktorí sa vzdelávajú v dennej forme? Ak áno, načo sú potom kamenné 

univerzity a denná forma vzdelávania, ktorá je finančne podstatne nákladnejšia a ak nie, 

načo nám je externá forma vzdelávania, ktorá nedosahuje kvalitu denného štúdia? 

Podobné otázky rezonujú tak v odbornej, ako i laickej verejnosti, pričom práve masívny 

nárast študentov externej formy sociálnej práce negatívne ovplyvňuje nie len vnímanie 

vzdelávania v sociálnej práci, ale i vnímanie sociálnej práce ako takej. Považujeme tiež 

za dôležité spomenúť, že externá forma štúdia prevažovala najmä na súkromných 

vysokých školách, keďže ide o platenú formu štúdia a z dôvodu aktuálneho systému 

financovania vysokých škôl je teda často nepostrádateľným zdrojom príjmu týchto škôl. 

Zaujímavým zistením je tiež fakt, že počty absolventov verejných vysokých škôl sa 

postupne dostali na úroveň roku 2005 (teda stavu pred prijatím zákona č. 312/2001 Z.z. 

o štátnej službe) a má naďalej klesajúcu tendenciu, pričom pokles je masívny najmä 
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v externom štúdiu. Dalo by sa teda predpokladať, že vyššie uvedené výhrady by mali 

postupne slabnúť. 

 
 
 
 

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 pripravuje program 

celoživotného vzdelávania v oblasti sociálnej práce s rodinou. 

 

6.4.3 Veda, výskum a umenie 
 

Stratégia, koncepcia a organizácia vedy, výskumu a umeleckej tvorby 
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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).   

Intenzívna spolupráca pokračuje aj s Univerzitou v Hradci Králové a Jihočeskou 

univerzitou.  

 
 
 
 
 
 
V roku 2015 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) 

• APVV- 14- 0646 Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej 

intervencie v podmienkach Slovenska (2015 – 2019)  

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 2015 katedra obdržala výsledky hodnotenia akreditačnej komisie, ktoré hodnotili 

predložené materiály katedry ako B+. Na základe toho boli priznané všetky práva, o ktoré 

katedra požiadala.  

 

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 
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Cieľom Katedry sociálnej práce je udržiavať 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:  

• University of Applied Sciences Munich,  

• University of Silesia in Katowice,  

• University of Cluj-Napoca  

• University of Ostrava,  

• Debrecen University .  

 

Medzinárodné projekty 

Viď správa oddelenia pre zahraničie 

 
Mobility študentov a učiteľov TU 
 
Viď správa oddelenia pre zahraničie 
 
 
Členstvá v medzinárodných organizáciách 
 

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/
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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ERIS, SOWOSEC, CEVS -Centrum pre edukáciu a výskum seniorov 
 
 
Vycestovania zamestnancov do zahraničia a prijatia zahraničných hostí 
 
Viď správa oddelenia pre zahraničie 
 
Organizácia podujatí 
 

− Konferencia Dobrá prax – Naša inšpirácia (v spolupráci s VÚC) 

− Katedra organizovala v spolupráci s  partnerskou univerzitou v Scrantone (USA), 

Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Nadáciou Jozefa Murgaša 

7. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti 16. 

mája 2015 Res Socialis – so zameraním na oblasť Identity sociálnej práce 
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