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1. Študijné oddelenie  

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

 

Január – Marec 

1. Evidencia prihlášok na akademický rok 2016/17 

• nastavenie prijímacieho konanie do systému MAIS na akademický rok 2016/17 

kontrola prihlášok, 

• nahrávanie prihlášok do systému MAIS. 

2. Kontrola študijných výsledkov po zimnom semestri  

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

• uzávierka  ZS 2015/16 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). 

3. Motivačné štipendium  

• spracovanie podľa priemerov, schválené Kolégiom dekana a vyplatené. 

Apríl – Jún 

1. Ukončenie evidencie prihlášok 

• príprava oznámení pre zaradenie uchádzačov do výberových a prijímacích konaní , 

• vyžiadanie a doplnenie dokladov k výberovému konaniu, 

• kontrola vysvedčení a následné nahratie do systému MAIS, 

     2.  Výberové konanie v systéme MAIS 

• spracovanie údajov k výberovým konaniam pre Bc. stupeň štúdia ( kompletné zostavy 

bodových hodnotení známok), 

• zasielanie dekrétov o výsledkoch výberového konania pre Bc. štúdium. 

     3. Príprava štátnicových záznamov 

     4. Spracovanie dokumentov zo štátnych skúšok do systému MAIS  

     5. Kompletné vyhotovenie všetkých dokladov o ukončení štúdia (vysvedčenie, 

dodatok  

             k diplomu, diplom)  

     6. Evidencia absolventov  

     7. Slávnostné promócie absolventov 
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     8 Príprava Študijného programu na akademický rok 2016/17 

     9. Príprava a spracovanie predzápisu a zápisu povinne voliteľných a voliteľných 

predmetov na akademický rok 2016/17 v  systéme MAIS 

   10. Príprava harmonogramu štúdia na nasledujúci akademickéhý rok, jeho    

pripomienkovanie a schválenie Kolégiom dekana 

   11.  Prvý termín opravných štátnic . 

Júl – September 

1. Odvolacie konanie neprijatých uchádzačov Bc. stupňa 

• spracovanie zostav podľa požiadaviek rektorátu - kompletné spisy odvolaných 

uchádzačov. 

2. Zápis študentov do Bc. stupňa – 1. ročník 

3. Evidencia a spracovanie dokladov pre výberové konanie do Mgr. stupňa 

4. Kompletné zostavy pre výberové konanie do Mgr. stupňa 

• zostavy bodových hodnotení, 

• zasielanie dekrétov a výsledky výberového konania, 

• odvolacie konanie pre Mgr. stupeň. 

5. Zápis študentov do Mgr. stupňa – 1. ročník 

5. Zápis študentov vyšších ročníkov podľa systému MAIS 

• kontrola študijných výsledkov, vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok 

pre postup do ročníka. 

7. Príprava a zverejnenie nových študijných programov pre prijímacie konanie 

2016/17 

8.  Prvý a druhý termín opravných štátnic 

9.  Odovzdávanie Bc. diplomov 

10.Kompletné spracovanie sociálnych štipendií a vyplatenie – spracovanie priebežne 

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

 

Október – December 

• Akadémia vzdelávania VAPAC Bratislava  

• prezentácia študijných programov pre prijímacie konanie 2016/17. 

2.  Štatistické výkazy pre UJPŠ a zápis študentov 

3.  Kontrola a spracovanie nadštandardnej dĺžky štúdia  a školné na akademický rok 

2015/16 



10 
 

4.  Dekréty o výške školného 

5.  Slávnostná imatrikulácia 

6.  Spracovanie a nastavenie nového akademického roku v systéme MAIS 

      7.  Motivačné štipendium - kompletné spracovanie podľa priemerov  

      8.  Spracovanie a evidencia vysokoškolských pôžičiek – priebežne. 

 

1.2 Prijímacie konanie 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU pre akademický rok 2016/17 ponúkla  študijné 

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

zverejnené v októbri 2016 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 6/8, 4/5 

Sociálna práca 

Sociálna práca 
Bc., 
Mgr. 

D, E A 6/8, 4/5 

Sociálna práca v 
zdravotníctve 

Bc. D, E A 6/8 

Riadenie a 
organizácia 
sociálnych služieb 

Mgr. D, E A 4/5 

Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo Bc., D A 6/8 

LVMvZ LVMvZ 
Bc., 
Mgr. 

D, E A 
6/8 
 4/5 
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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 83 66 57 206 34 - - 34 
Sociálna práca 18 12 21 51 10 5 7 22 

Verejné zdravotníctvo 55 21 38 114 19 6 - 25 

LVM v zdravotníctve 84 63 77 224 - 2 6 8 

SP v zdravotníctve - - 3 3 - - 1 1 

spolu 240 162 196 598 63 13 14 90 

 
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 17 24 41 3 8 11 

Ošetrovateľstvo - - - - - - 

Sociálna práca 19 30 49 10 21 31 

Verejné zdravotníctvo 40 39 79 7 2 9 

LVM v zdravotníctve - 2 2 16 33 49 

spolu 76 95 171 36 64 100 

1.3 Absolventi TU FZaSP za rok 2016 
 
Tabuľka č. 4: Absolventi Mgr. a Bc. štúdia za rok 2016 

 

odbor Denná forma 
Externá 
forma 

spolu 

Ošetrovateľstvo Bc. stupeň 46  - 46 

Ošetrovateľstvo Mgr. stupeň - 28 28 

Verejné zdravotníctvo Bc. stupeň 43 3 46 

Verejné zdravotníctvo Mgr. stupeň 43 8 51 

Sociálna práca Bc. stupeň 40 13 53 

Sociálna práca Mgr. stupeň 51 32 83 

LVM  v zdravotníctve Bc. stupeň 40 3 43 

LVM v zdravotníctve Mgr. stupeň   - 22 22 

spolu 263 109 372 
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1.4 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 
Fakulta ponúkla ďalšie vzdelávanie v akademickom roku 2016/17 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 2016 rozširovali svoje znalosti hlavne účasťou na 

konferenciách, seminároch v domácom i zahraničnom prostredí. 

 
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH 

Na Trnavskej univerzite sa otvoril nový špecializačný program „Odborník na riadenie vo 

verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný 

zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant. 

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.   

Špecializačné štúdium 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. 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. Špecializačné štúdium trvá tri roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijných odboroch podľa 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. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je 
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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 Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce 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 akademickom 

roku 2016/2017 bolo prijatých 40 záujemcov o toto štúdium. 

 

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). 

Tabuľka č. 5: Sociálne štipendiá 

Rok Suma 
Osoba / 

Mesiace 
Štipendistov 

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 

2016 136 465 € 830 103 
 

V roku 2016 bolo vyplatené sociálna podpora zo ŠF TU študentovi polosirote 1000,-€. 

b) Motivačné štipendiá sa priznávajú sa študentom študijných programov prvých dvoch 
stupňov za vynikajúce plnenie študijných povinnosti, dosiahnutie vynikajúceho 
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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 
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   
2016 37 338,- € 89 200,-€ 1 600,-€ 5 

 
V roku 2016 vyplatené motivačné štipendium zo ŠF TU vo výške 50,-ŠF TU za umeleckú 
činnosť (mimoškolská činnosť-foto), štipendium vo výške 300,-€ študentom ošetrovateľstva za 
celoslovenskú súťaž „Florence roka 2016“ , 980,-€ študentom za vynikajúce výsledky štúdia 
a prezentáciu univerzity (navrhnuté prorektorom TU). 
 

Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä: 

a) stravovanie – študenti majú možnosť stravovania v študentskej jedálni TU 

prostredníctvom preukazov študenta, kde majú možnosť objednania si jedla vopred, 

prípadne formou minútkových jedál, 

b) ubytovanie – je zabezpečované v 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.  
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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.  

 

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 FZaSP TU sú sťažnosti študentov týkajúce sa  kvality 

vzdelávania (rétorika  a komunikačná schopnosť pedagóga, schopnosť zaujať, neaktuálnosť 

prezentovaného učiva, nedodržiavanie časovej dotácie výučby, používanie didaktických metód, 

ktoré študenti vyjadrili . prostredníctvom  dotazníkov spokojnosti študentov. 

Navrhované opatrenia: Každý vedúci katedry uskutoční hospitáciu  dvoch vybraných 

pedagógov svojej katedry  v každom semestri. Výsledky získané z hospitácií študijný prodekan  

predloží na zasadnutí kolégia dekana po ukončení letného semestra akad. roku 2017/18. 

 

Informačné listy predmetov   

Informačné listy predmetov boli prepracované všetkými vyučujúcimi v rámci procesu získania 

značky ECTS/DS Label.  

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.    
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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 2016 

Zloženie vedeckej rady v roku 2016 

Zloženie vedeckej rady fakulty sa v roku 2016 menilo celkovo až šesť krát a to nasledovne: 
Ešte koncom roku 2015 boli avizované / resp. boli začaté riešenia  zmien v zložení VR fakulty, 
ktoré sa ukončili a prejavili až v nasledujúcom roku 2016. 
Zmeny sa týkali kategórie riadnych členov VR, kedy sa z dôvodu skončenia pôsobenia vo 
funkciách prednostov a teda ukončenia pracovných pomerov s FZSP TU so sídlom v Trnave 3 
riadni členovia VR rozhodli svoje členstvo ukončiť. Konkrétne sa jednalo o troch bývalých 
prednostov: 

• 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, tento krát riadny interný člen VR, prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. sa zo 
zdravotných dôvodov svojho členstva vzdal. Tieto zmeny boli, ako sme už spomenuli, riešené 
predsedom VR a dekanom FZSP na prelome kalendárnych rokov 2015/2016, kedy v ich 
kontexte bol pripravený a následne na AS fakulty predložený návrh na ukončenie 4 riadnych 
členstiev vo VR FZSP. Uznesením AS FZSP zo dňa 2.3.2016 boli tieto zmeny prijaté. 
V nasledujúcich 7-dmich bodoch sú všetky zmeny v zložení VR, ktoré nastali, boli postúpené 
a následne schválené AS fakulty v roku 2016, podrobne rozpísané. Sú v nich chronologicky 
zachytené počty členov VR tak, ako sa menili v čase v priebehu celého roku 2016 a to v oboch 
kategóriách členstiev (riadnych aj čestných), ako aj interných alebo externých 
 

1. Prvá zmena nastala ku dňu 2.3.2016, kedy AS FZSP schválil  zmenu súvisiacu 
s ukončením pracovného pomeru prof. MUDr. Ľudovíta Jurgu, DrSc. s platnosťou od 
29.02.2016. Po tejto zmene sa znížil počet riadnych členov VR o jedného interného (na 
UTPČ) a naopak, zvýšil sa počet riadnych členov VR o jedného externého (mimo AO 
fakulty/univerzity). Súčasne s rovnakým dátumom platnosti (t. j. schválením v AS 
fakulty) nastali aj ďalšie zmeny v zložení VR, keďže predseda VR podal návrh na 
nomináciu za nového riadneho interného člena VR z titulu funkcie, prodekanku pre 
VVČ a PhD. štúdium RNDr. Mgr. Jaroslavu Brňovú, PhD.. Ďalej podal návrh na 
schválenie jednej riadnej externej členky, doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH. 
Súčasne boli schválené aj vyššie uvedené zmeny z konca roku 2015, a to skončenie 
členstiev 4 riadnych členov. Jednalo sa o 3 bývalých prednostov (doc. Chramec, MUDr. 
Šimková, MUDr. Križan), ktorí skončili členstvo na vlastnú žiadosť z dôvodu skončenia 
funkcie prednostu. Štvrtý riadny člen, prof. Kopecký, ukončil členstvo na vlastnú 
žiadosť zo zdravotných dôvodov. Naviac, na to isté rokovanie AS fakulty boli 
predložené a následne prijaté aj návrhy na obnovenie členstiev 5-tim riadnym interným 
členom VR (prof. Vojtaššák, doc. Blažíčková, PhDr. Lajdová, PhDr. Nemčovská, prof. 
Pyšný) a 1 čestnému internému členovi VR (prof. Kasalickému). Celkový počet 
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všetkých členov VR (riadnych aj čestných) bol teda ku dňu 2.3.2016 59 (40 riadnych 
a 19 čestných). Pritom riadnych interných bolo 28 a riadnych externých bolo 12. 

2. Druhý krát sa v roku 2016 AS fakulty zaoberal zložením VR dňa 13.06.2016 keď 
prerokúval návrh predsedu VR fakulty na obnovenie členstva 2 riadnym interným 
členom VR, prof. Rusnákovej a doc. Majdanovi. Tento návrh bol uznesením AS fakulty 
prijatý a teda nenastali žiadne zmeny v počte interných a externých riadnych členov 
VR. Počet a zloženie členov VR zostalo rovnaké ako je uvedené na konci bodu 1. 

3. Tretia zmena nastala ku dňu 9.7.2016 z dôvodu veľmi smutnej udalosti, ktorou bolo 
úmrtie jej podpredsedu a dlhoročného riadneho člena VR, doc. MUDr. Dušana Saláta, 
CSc. Znížil sa počet riadnych interných členov VR o 1, takže sa zmenil aj celkový počet 
riadnych členov a súčasne celkový počet všetkých členov VR takto: Spolu riadnych aj 
čestných členov VR bolo ku dňu 9.7.2016 58 (39 riadnych a 19 čestných). Pritom 
riadnych interných bolo 27 a riadnych externých bolo 12. 

4. Ku dňu 31.07.2016 ukončil pôsobenie na FZSP na UTPČ jeden riadny člen VR, prof. 
MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. Tak sa znížil počet riadnych interných členov o 1 
a naopak, o 1 sa zvýšil počet riadnych externých členov VR. Celkový počet všetkých 
členov VR sa ale nezmenil, iba prišlo k presunu v rámci pomeru interných a externých 
riadnych členov. Celkový počet teda zostal na čísle 58, z nich 39 riadnych a 19 čestných. 
Pomer interných (s FZSP TU v Trnave na UTPS) a externých riadnych členov bol 26 
ku 13-tim. 

5. Ku dňu  1.9.2016 nastala zmena vo výške úväzku u jednej riadnej externej členky VR, 
konkrétne u doc. MUDr. Anny Strehárovej, PhD. Jej čiastočný pracovný pomer sa 
k tomuto dňu zmenil na plný (1,0 úväzok) a stala sa tak riadnou internou členkou VR. 
Preto prišlo opätovne k opačnému procesu, ako v bode 4, zvýšil sa počet riadnych 
interných členov o 1 a počet riadnych externých členov sa naopak o 1 znížil. Celkový 
počet všetkých členov VR sa ale nezmenil a zostalo ich 58, v tom 19 čestných členov. 
Zvýšil sa opätovne počet riadnych interných členov na 27 a počet riadnych externých 
sa znížil na 12. 

6. Šiesta, veľmi významná a pre rok 2016 už ostatná zmena v zložení VR musela nastať 
ku dňu 22.11.2016, kedy končilo 4-ročné funkčné obdobie väčšine riadnych aj čestných 
členov VR. Proces kreovania nového zloženia VR sa z dôvodu potreby zostavenia 
nového zloženia, rešpektujúceho plynúce alebo končiace FO jednotlivých členov VR 
a súčasne správny pomer interných a externých riadnych členov vyplývajúcich z VŠ 
zákona, začal v dostatočnom časovom predstihu, už v septembri 2016. Východiskovým 
podkladom bolo práve aktuálne zloženie VR, ktoré platilo ku dňu 1.9.2016. Zo zoznamu 
celkovo 58 všetkých členov VR bolo oslovených pre obnovenie ich členstva spolu 32 
členov, ktorým ich FO končilo ku dňu 22.11.2016. Niekoľko čestných členov (7), ktorí 
sa často alebo permanentne, bez ospravedlnenia na zasadnutiach nezúčastňovali, 
oslovených predsedom VR fakulty pre ďalšie FO nebolo.  
19-tim riadnym alebo čestným členom VR ich FO rôzne dlho trvalo aj po dátume 
22.11.2016, preto k obnoveniu členstva oslovení tiež neboli.  
Z počtu 32 oslovených riadnych (25) alebo čestných (7) členov VR sa k návrhu dekana 
na obnovenie členstva (či už riadneho alebo čestného, interného alebo externého) 
vyjadrilo pozitívne celkovo 26. Šiesti z 32 oslovených buď na výzvu nereagovali alebo 
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sa z pracovných či zdravotných dôvodov nominácie vzdali. Okrem toho boli navrhnuté 
do zloženia VR aj 2 nové čestné interné členky VR z titulu ich funkcie (doc. Horváthová 
– vedúca Katedry LVMvZ a PhDr. Puteková – prodekan pre študijné záležitosti 
a rigorózne konania). Tajné hlasovanie o návrhu dekana na obnovené zloženie VR sa 
uskutočnilo na zasadnutí AS FZSP TU v Trnave dňa 5.12.2016. Návrh na obnovenie 
členstva 23 riadnym členom VR a 3 čestným členom VR pre ďalšie funkčné obdobie, 
ako aj návrh dekana na nominovanie 2 nových čestných interných členiek VR bol AS 
FZSP TU v Trnave schválený dňa 5.12.2016. Týmto dňom teda začalo plynúť ďalšie 
FO 26-tim staro-novým členom VR a súčasne prvé FO 2 novým interným čestným 
členkám VR. 19-tim členom VR (v tom 14 riadnych a 5 čestných) pokračovalo ich 
pôvodné FO, ktoré k 22.11.2016 neskončilo.  

 

Celkový počet členov VR sa teda ku koncu roku 2016 ustálil na 47 členoch VR a v zmysle RP 
ju tvorili tak, ako už niekoľko rokov predtým, dve kategórie členov VR: 

Riadni členovia VR (37) pozostávali z: 
* 27 interných členov - na UTPČ s FZSP TU v Trnave 
* 10 externých členov – mimo AOB fakulty (s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 
alebo so žiadnym pracovným pomerom s FZSP TU v Trnave) 
Čestní členovia VR (10) pozostávali z: 
* 5 interných členov – na UTPČ s FZSP TU v Trnave 
* 5 externých členov – mimo AOB fakulty (s pracovným úväzkom nižším ako 1,0 alebo 
so žiadnym pracovným pomerom s FZSP TU v Trnave) 

V takomto novom, obnovenom zložení sa zasadnutie VR fakulty v roku 2016 už nekonalo aj 
napriek tomu, že pôvodne naplánované bolo a to na deň 14.12.2016. Avšak z technických 
príčin bolo toto ostatné, pôvodne naplánované pracovné rokovanie VR fakulty, presunuté na 
nový termín, na deň 18.01.2017. Táto zmena bola členom VR oznámená mailom zo dňa 
8.12.2016.  
V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu celého roku 2016, ako aj údaje 
o FO jednotlivých jej členov, o začiatku a koncu trvania, či iné relevantné údaje. Riadni 
členovia VR, ktorí nie sú členmi akademickej obce FZSP (t. j. nie sú zamestnaní na FZSP TU 
v Trnave na UTPČ) sú uvedení červeným písmom. 
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Zloženie vedeckej rady FZaSP v roku 2016: 
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 do 31.12.2017) 
Podpredseda: 2. doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. †  
   odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
   FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

FO predčasne skončilo z dôvodu úmrtia ku dňu 9.7.2016 
 
Tajomník: 3. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

odbor sociálna práca  
   predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
    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 ; 

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
6. prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
odbor ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 

    ostatné FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
pokračovanie v ďalšom FO nebolo prijaté 
 

    7. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
odbor sociálna práca; 

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016nové FO: od 5.12.2016 
    9. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
    odbor verejné zdravotníctvo  
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
10. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. 

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
nové FO: od 13.6.2016 
11. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
koniec 1. FO: 9.12.2015 
20.11.2015 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
po schválení AS fakulty bol vymenovaný pre  
2. FO: od 2.3.2016 
12. doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
13. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
koniec prvého FO: 9.12.2015 
20.11.2015 bola písomne požiadaná o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
po schválení AS fakulty bola vymenovaná pre  
2. FO: od 2.3.2016 
14. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
15. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  
odbor sociálna práca  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 
  16. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   
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odbor ošetrovateľstvo   
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
17. doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.   
odbor sociálna práca  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
18. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.    
odbor ošetrovateľstvo   

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
19. doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.   
odbor verejné zdravotníctvo  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
20. doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
odbor verejné zdravotníctvo  

    3. FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
21. doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.   
odbor sociálna práca  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
22. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo 
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
28. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
17.5.2016 bol písomne požiadaný o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR, 
Po schválení AS fakulty bol vymenovaný pre  
2. FO: od 13.6.2016 
26. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. 6 

predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
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. RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.  

    odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
začiatok 1. FO: 02.03.2016 
27. PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  
koniec 1. FO: 09.12.2015 
20.11.2015 bola písomne požiadaná o vyjadrenie sa k zotrvaniu vo VR 
po schválení AS fakulty bola vymenovaná pre  
2. FO: od 2.3.2016 
29. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: 09.12.2015 do 8.12.2019 
30. PhDr. Alena Uríčková, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  
prvé FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 

 
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) 
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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 
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) 
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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) 
 

Rokovanie Vedeckej rady v roku 2016 

VR fakulty zasadala v roku 2016 celkovo 2 krát. Obe zasadnutia sa konali v riadne 
stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania, ktoré sa uskutočnili dňa 30. marca 2016 
a 12. októbra 2016. 
1. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.03.2016 malo 
vo svojom programe stanovené a prerokované tieto hlavné body: 

- Návrh na udelenie čestného titulu „Profesor emeritus (Emeritný profesor) Trnavskej 
univerzity“, 

- informácia o výsledku V. korešpondenčného hlasovania vo veci návrhu „Dodatku č. 1 
k Rokovaciemu poriadku VR TU FZSP v Trnave, 

- správa o vzdelávacej činnosti na FZSP za akademický rok 2014/2015, 
- informácie o rigoróznych a doktorandských konaniach na FZSP, 
- informácia o personálnych zmenách vo vedení FZSP. 

2. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2016 sa konalo dňa 12.10.2016 a program bol 
nasledovný: 

- Návrh na zloženie vymenúvacej komisie a oponentov vo vymenúvacom konaní 
v odbore sociálna práca, doc. PaedDr. Petra Juska, PhD., 

- návrh na nové zloženie Edičnej komisie FZSP, 
- návrh na schválenie školiteľov PhD. štúdia, 
- informácia o inovovanom zozname školiteľov doktorandského štúdia a o zozname 

školiteľov – špecialistov doktorandského štúdia, 
- informácie o doktorandských a rigoróznych konaniach. 

 
Prvé pracovné zasadnutie VR dňa 30. marca 2016 malo okrem pracovného programu vo 
svojom úvode zaradenú aj tzv. slávnostnú časť v rámci ktorej boli odovzdané: 
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 vymenúvací dekrét za riadnu internú členku VR RNDr. Mgr. Jaroslave Brňovej, 
PhD., ktorá sa dňom 1.1.2016 stala novým prodekanom pre VVČ a PhD. štúdium 
a členstvo jej bolo navrhnuté a schválené z titulu tejto funkcie 

 vymenúvacie dekréty za riadnych interných členov VR (obnovené členstvá) 
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

 odovzdanie medailí FZSP 
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. – zlatá medaila FZSP pri príležitosti významného 
životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie, 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. - zlatá medaila FZSP pri príležitosti významného 
životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie. 

 

Tabuľka č. 7: Prehľad udelených medailí FZaSP v roku 2016 

Meno, priezvisko, tituly Dekorovaný na VR 
dňa 30.03.2016 Typ medaily 

prof. MUDr. Miroslav 
Danaj, CSc. 

Slávnostný úvod pracovného rokovania 
VR 

Zlatá medaila 
FZaSP 

doc. MUDr. Anna 
Strehárová, PhD. 

Slávnostný úvod pracovného rokovania 
VR 

Zlatá medaila 
FZaSP 

 

Rovnako tak bol začiatok druhého pracovného zasadnutia VR dňa 12.10.2016 venovaný tzv. 
slávnostnému úvodu, v rámci ktorého boli odovzdané vymenovacie dekréty: 
 
 vymenovací dekrét za riadnu externú členku VR dňom 2.3.2016 pre doc. PhDr. Beátu 

Frčovú, PhD., MPH 
 vymenovací dekrét pre nové funkčné obdobie (obnovené členstvá) dvom riadnym 

interným členom VR dňom 13.6.2016, prof. MUDr. Viere Rusnákovej, CSc. a doc. 
PhDr. Marekovi Majdanovi, PhD. 

 
Okrem zmien v zložení VR fakulty, prišlo v roku 2016 ešte k jednej zásadnej a závažnej zmene, 
ktorou bola zmena RP VR fakulty. Návrh na jeho zmenu, v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 
marca 2016, bol schválený uznesením VR TU v Trnave, FZSP č. 2/1/2016 a nadobudol 
účinnosť dňa 11. apríla 2016. Nový rokovací poriadok je zverejnený na webovej stránke 
fakulty na tomto linku: 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP_201
6.pdf 
Rokovanie VR fakulty podľa ešte stále platného, pôvodného rokovacieho poriadku 
(http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP_2016.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_TRNAVA_FZaSP_2016.pdf
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_2012.pdf) sa uskutočnilo v roku 2016 iba 1 x a to dňa 30. marca 2016, kedy bolo súčasne do 
programu rokovania zaradené aj vyhlásenie výsledkov V. korešpondenčného hlasovania vo 
veci schválenia dodatku č. 1 k RP VR FZSP TU v Trnave.  
2. pracovné rokovanie VR TU FZSP v Trnave (12.10.2016) sa uskutočnilo už podľa nového 
RP zo dňa 30. marca 2016. 
Okrem dvoch riadne plánovaných a aj uskutočnených pracovných zasadnutí VR, bolo pôvodne 
naplánované ešte 1 pracovné zasadnutie VR a to v termíne 14. decembra 2016, Toto rokovanie 
však muselo byť z technických príčin zrušené. 
Ako je spomenuté vyššie, v roku 2016 prebehlo aj jedno korešpondenčné hlasovanie a to vo 
veci návrhu dekana a predsedu VR fakulty na zmenu rokovacieho poriadku VR. Toto v poradí 
už V. korešpondenčné hlasovanie riadnych členov VR fakulty sa uskutočnilo v dňoch 
8.03.2016-14.03.2016 a jeho výsledky boli predmetom prijatia uznesenia na nasledujúcom 
rokovaní VR fakulty, dňa 30. marca 2016.  

2.2 Habilitačné a vymenúvacie konania 
 
TU FZSP v Trnave už koncom roku 2015 obdržala výsledky procesu II. KA, ktorými jej boli 
priznané akreditačné práva pre HaVK, a to v rámci dvoch OV, spolu pre 3 študijné odbory 
v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. FZSP TU v Trnave nedisponovala 
takýmto typom práv viac ako štyri roky, konkrétne od 29. júla 2011, kedy jej boli práva, po 
skončení a oznámení výsledkov I. KA, rozhodnutím MŠVVaŠ SR, odňaté. 
Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv pre HaVK boli fakulte 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, avšak platnosť akreditačných práv bola potvrdená už ku dňu 
30.10.2015. Týmto dňom, na základe uvedeného rozhodnutia, získala FZSP TU v Trnave 
akreditačné práva pre HaVK a mohla tak konať v odbore SP (OV 6) a v odboroch VZ a LVMvZ 
(OV 18).   
Podrobnejšie informácie k získaným akreditačným právam poskytuje nižšie uvedená tabuľka, 
ktorá je zverejnená na webovej stránke fakulty, link: http://fzsp.truni.sk/informacie-o-
priznanych-akreditacnych-pravach-pre-habilitacne-vymenuvacie-konania  
Čo sa týka kritérií, v roku 2016 nenastali žiadne zmeny tak v kritériách pre habilitačné, ako aj 
vymenúvacie konania. Platili kritériá z roku 2014, zverejnené na webovom sídle FZSP, link: 
http://fzsp.truni.sk/legislativa. 

Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZSP po skončení procesu II. KA (sledované 
obdobie roky 2008-2013) v tabuľke č.8. 

 

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 

5616  
laboratórne 
vyšetrovacie 

• prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
• prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

S časovým 
obmedzením do 
konca 
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No a v kontexte tejto, pre fakultu významnej udalosti a možnostiam, ktoré jej poskytuje, sa už 
v októbri 2015 začalo s prípravou na budúcu realizáciu procesov docentských a profesorských 
konaní. Najskôr bolo nevyhnutné pripraviť všetky metodické a koncepčné materiály tak pre 
uchádzačov o HaVK, ako aj pre manažment fakulty, pre referát vedy a výskumu, ako aj pre 
všetkých tých, ktorí s konaniami budú prichádzať do kontaktu. Tieto práce boli záležitosťou 
najmä referátu pre vedu a výskum pod vedením jej nového prodekana, RNDr. Mgr. Jaroslavy 
Brňovej, PhD.. Boli predpripravené návrhy všetkých podkladov, vyhlášok, nariadení, 
odporúčaní, manuálov, tlačív a formulárov. Ďalej bola navrhnutá úprava a doplnenia v štruktúre 
príslušnej časti webovej stránky fakulty (veda a výskum), najmä jej naplnenie príslušnými 
legislatívnymi rámcami, v ktorých sa HaVK musia uskutočňovať, v rátane on-line prepojenia 
na príslušné dokumenty. Všetky tieto procesy a návrhy materiálov prešli štandardným 
schvaľovacím procesom na úrovni dekana a predsedu vedeckej rady fakulty, prof. MUDr. 
Jaroslava Slaného, CSc. a následne v KD. Účinnosť nadobudli práve dňom ich schválenia KD 
(6.4.2016, uznesenie č. 1 z 3. riadneho zasadnutia Kolégia dekana) a zakrátko boli zverejnené 
na webovom sídle fakulty, ktoré bolo súčasne určené ako webové sídlo fakulty pre 
zverejňovanie údajov o prebiehajúcich HaVK, link: http://fzsp.truni.sk/referat-pre-vedu-
vyskum 
Prvé konanie, ktoré sa na FZSP začalo v roku 2016 bolo práve profesorské konanie a to 
konkrétne z odboru sociálna práca 3.1.14. Jednalo sa o uchádzača z externého vysokoškolského 
prostredia, doc. PaedDr. Petra JUSKA, PhD., ktorý svoju žiadosť o vymenúvacie konanie 
predložil ku dňu 16.6.2017 pod evidenčným číslom došlej pošty VR_5554_2016. Jedná sa 
o uchádzača zamestnaného na UTPČ vo funkcii docenta na katedre SP a súčasne prodekana pre 
medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou na PdF UMB v Banskej Bystrici. Po prijatí 
jeho žiadosti nasledovali ďalšie kroky stanovené vyhláškou č. 6/2005 pre postup v procese 
vymenúvacích konaní ako napr. kontrola predloženého VS vrátane jeho prílohy, návrh na 
zloženie vymenúvacej komisie a oponentov, ktorý bol predložený na rokovanie VR fakulty dňa 
12.10.2016. Po jeho schválení predseda VR vo vyhláškou stanovenej lehote vymenoval VR 
schválených členov a oponentov vymenúvacieho konania a rozoslal im vymenovacie dekréty 
spolu s VS a so žiadosťou o vypracovanie oponentských posudkov a stanovísk k plneniu 
fakultných kritérií. Toto bol však už ostatný krok vo vymenúvacom konaní daného uchádzača, 

a nelekárske 
zdravotnícke vedy 

metódy v 
zdravotníctve 

• doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. akademického 
roka v ktorom 
garant dovŕši 
vek 70 rokov (§ 
83 ods. 8 
zákona; 
kritérium 
KHKV-A5) 

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 

http://fzsp.truni.sk/referat-pre-vedu-vyskum
http://fzsp.truni.sk/referat-pre-vedu-vyskum
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ktorý sa stihol uskutočniť ešte v kalendárnom roku 2016. Všetky ďalšie kroky prebehli až 
v nasledujúcom roku 2017. O nich Vás budeme informovať vo VS_VVČ za rok 2017.  
Okrem takto oficiálne začatého jediného vymenúvacieho konania v roku 2016 sa referát pre 
vedu a výskum zaoberal v rámci tzv. prvého predkola (v zmysle interných vyhlášok dekana vo 
veci postupu pri HaVK) množstvom predbežne zaslaných pracovných verzií habilitačných 
alebo vymenúvacích spisov. Táto činnosť mala za účel posúdiť formálnu stránku spisu, či 
uchádzači predložili všetky podklady ktoré ten ktorý typ konania vyžaduje. Eliminuje sa tak 
záťaž a administratívna práca garantov odboru, ktorí až po formálnom odsúhlasení 
kompletnosti materiálu referátom VVČ sú oslovení, v rámci už tzv. druhého predkola, aby 
posúdili plnenie kritérií uchádzača. Spis v elektronickej forme im je postúpený pre predbežné 
posúdenie plnenia kritérií vymenúvacieho alebo habilitačného konania. Až následne, po 
úspešnom druhom predkole a kladnom písomnom odporúčaní garantov je umožnené 
uchádzačovi podať si oficiálnu žiadosť o vymenúvacie/habilitačné konanie. 
Takýchto predbežných posúdení spisov uchádzačov a/alebo konzultácií bolo celkovo 6 (1 
docentský a 5 profesorských materiálov). Výsledkom týchto predbežných konzultácií a tzv. 
čistení spisov bolo, že materiály 1 uchádzača o titul docent a 1 uchádzača o titul profesor boli 
zastavené už v prvom predkole a to z dôvodu buď nekompletnosti materiálov a/alebo z dôvodu 
zrejmého nenaplnenia základných kritérií. Naopak, 4 z 5-tich uchádzačov o vymenúvacie 
konanie boli postúpení do druhého predkola, t. j. ich spis bol referátom VVČ zaslaný 
príslušným garantom odboru k ich spoločnému vyjadreniu. Pritom sa jednalo o 3 spisy v odbore 
LVMvZ a 1 z odboru SP. V druhom predkole, t. j. pri posudzovaní plnenia kritérií 
vymenúvacieho konania garantmi odboru boli do oficiálneho začatia konania postúpené 2 zo 4 
spisov (doc. Dobríková - zamestnanec KSP TU FZSP v Trnave na UTPČ  a doc. Ondriska - 
z externého VŠ prostredia). Ich konania sa však oficiálne rozbehli až podaním si žiadostí na 
FZSP TU v Trnave, čo sa uskutočnilo až v januári 2017. O priebehu ich konaní budeme 
informovať vo VS o VVČ za rok 2017. Ďalší dvaja uchádzači, z nižšie uvedenej tabuľky (doc. 
Fábryová – z externého VŠ prostredia a doc. Beňo docent na KLVMvZ na UTPČ) do tohto 
procesu odporučení neboli z dôvodu nedostatkov v spise a/alebo z dôvodu neplnenia 
niektorých kritérií vymenúvacieho konania. 
Nasledujúca tabuľka č. 9 poskytuje prehľad o zaslaných materiáloch uchádzačov o HaVK 
v roku 2016 a o štádiách, v ktorom sa v roku 2016 posúdenie spisu nachádzalo resp. skončilo. 
 
Tabuľka č. 9: Prehľad zaslaných pracovných verzií spisov pre HaVK v roku 2016 

P. č Číslo 
a názov 
oblasti 

výskumu 

Číslo 
a názov 
odboru 

Typ 
konania 

Meno, 
priezvisko

, tituly 
uchádzač

a 

Dátum a 
výsledok 1. 

predkola 

Dátum 
postúpenia 

spisu do 
druhého 
predkola 

Garant, 
spolugaranti, 

ktorí spis 
posúdili 

Dátum a 
výsledok 

posúdenia 
v 2. 

predkole 
1. OV 18 

Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.1 
verejné 
zdravotníctv
o 

habilitačné Lidia Perenc, 
MUDr.  PhD. 
 

apríl 
2016/negatív
ny pre 
nenaplnenie 
základných 
kritérií 
vyplývajúce 
z predbežnéh
o 
nekompletné
ho spisu 

 
 
 
 

---------- 

 
 
 
 
---------- 

 
 
 
 
---------- 
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  2. OV 6. 

Spoločenské 
a behavioráln
e vedy 

3.1.14 
sociálna 
práca 

vymenúvaci
e konanie 

Mária  
Šmidová,doc.
, PhDr. PhD. 
 

máj 
2016/negatív
ny pre 
nenaplnenie 
základných 
kritérií 
a nekompletn
osť 
predbežného  
spisu 

 
 
 
 
---------- 

 
 
 
 
---------- 

 
 
 
 
---------- 

3 OV 18 
Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.3 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctv
e 

Vymenúva
cie konanie 

Viera 
Fábryová, 
doc. MUDr. 
CSc. 

jún 2016/ 
pozitívny 
smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

21.6.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

27.7.2016 
odporúčanie 
na doplnenie 
spisu a na 
odstránenie 
jeho 
nedostatkov 

4.  OV 18 
Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.3 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctv
e 

Vymenúva
cie konanie 

Pavol Beňo, 
doc. 
PharmDr. 
CSc. 

jún 
2016/pozitív
ny smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

28.6.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

11.7.2016 
.negatívny pre 
nesplnenie 
kritérií 

5. OV 6. 

Spoločenské 
a behavioráln
e vedy 

3.1.14 
sociálna 
práca 

Vymenúva
cie konanie 

Patrícia 
Dobríková, 
doc. PhDr. 
PhD. 

december 
2016/pozitív
ny smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

8.12.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

Ostatné 
vyjadrenie od 
prof. Levickej 
zo dňa 
28.12.2016. 
Inak všetky tri 
pozitívne, 
odporúčacie 
smerom 
k podaniu 
oficiálnej 
žiadosti 

6.  OV 18 
Lekárske, 
farmaceutick
é 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

7.4.3 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctv
e 

 František 
Ondriska, 
doc. RNDr. 
PhD. 

december 
2016/pozitív
ny smerom 
k postúpeniu 
do 2. 
predkola 

22.12.2016 
mailom 
v elektronicke
j forme 

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

20.1.2017 
pozitívny, 
odporúčací 
smerom 
k podaniu 
oficiálnej 
žiadosti 



29 
 

2.3 Informácie o výskumnej a tvorivej činnosti fakulty za rok 2016 

Organizačno-administratívna činnosť referátu pre vedu a výskum 
 
Činnosť referátu pre vedu a výskum bola v roku 2016, tak ako od roku 2011, zabezpečovaná 
dvomi samostatnými referentmi pre vedu a výskum. Referát takto pracuje kontinuálne teda už 
6 rokov. Ani v tomto roku sa situácia čo do pestrosti a rozsiahlosti pracovných činností 
vykonávaných a zabezpečovaných 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 2016 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.).  
Ústrednými, najvýznamnejšími momentami roku 2016, od ktorých sa odvíjalo celoročné 
snaženie a práca referátu pre VVČ, boli pre rok 2016 nasledovné tri zmeny: 
Prvým a pre pokračovanie v kontinuite zlepšovania podmienok, motivovania a hľadania 
nových výziev v oblasti vedeckého a výskumného potenciálu pedagógov a doktorandov FZSP 
TU v Trnave bola skutočnosť, že od 1.1.2016 sa zmenilo personálne obsadenie postu prodekana 
pre VVČ a doktorandské štúdium. Predchádzajúceho prodekana, doc. PhDr. Mareka Majdana, 
PhD., ktorý svoju funkciu vykonával až do 31.12.2015 vystriedala na tomto poste RNDr. Mgr. 
Jaroslava Brňová, PhD. Nový prodekan, odborný asistent na KLVMvZ, FZSP TU v Trnave, 
sa svojej funkcie ujal dňom 1.1.2016. V oblasti VVČ sa začalo so zlepšovaním vedeckých, 
odborných a podporných činností pre pedagógov a doktorandov. S tým súviselo prijatie 
viacerých zmien, ktoré budeme bližšie komentovať v nasledujúcich kapitolách. 
Druhým zásadným faktom, ktorý neodvrátiteľne súvisel práve so zmenami naznačenými 
v predchádzajúcom texte, bolo priznanie akreditačných práv pre HaVK z konca roku 2015. 
Táto skutočnosť sa naplno prakticky prejavila až v roku 2016, kedy sa činnosť fakulty v tejto 
oblasti reálne rozbehla. Začatie predmetných konaní sa v roku 2016 už dialo nielen po stránke 
teoretickej, t. j. prípravou metodík, usmernení, vyhlášok, vykonania koncepčných 
a administratívnych krokov v súlade s platnou legislatívou, ale aj prakticky. T. z. začali sa 
prijímať docentské a profesorské spisy, ich kontrola, posúdenie, konzultácie s uchádzačmi, 
kompletizovanie a manažovanie definitívnych podôb spisov. Táto prípravná činnosť prebiehala 
podľa platných interných fakultných pravidiel a vyústila až do prijatia prvej oficiálnej žiadostí 
o začatie vymenúvacieho konania a krokmi z toho vyplývajúcimi. 
Do tretice treťou, nemenej dôležitou a veľmi náročnou bola aj zmena, ktorej začatie bolo 
záležitosťou prvej polovice kalendárneho roku 2016. Pokračovanie tohto procesu vo forme jeho 
praktickej realizácie prebiehalo od druhej polovice roku 2016. Jednalo sa o zmenu systému 
zabezpečovania evidencie publikačnej a citačnej činnosti tvorivých zamestnancov 
a interných aj externých doktorandov fakulty. Zmena tohto systému bola iniciovaná 
vedením fakulty za účinnej kooperácie, podpory a poskytnutia know-how zo strany oboch 
referentov pre VVČ. Ale hlavne za intenzívnej súčinnosti nového, informačne vynikajúco 
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zdatného prodekana pre VVČ a PhD. štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslavou Brňovou, PhD. Prvým 
podnetom pre túto zmenu bola iniciatíva jedného z referentov VVČ, ktorý pracovníčke UK, p. 
Márii Cíbikovej, zaslal mailom urgenciu so žiadosťou o preklopenie starších citačných ohlasov 
interných AZ fakulty. Citačné rešerše ktorých preklopenie žiadala neboli knižnicou spracované 
viac ako rok. Mailová urgencia bola zaslaná v kópii na vedomie zainteresovanému vedeniu 
fakulty. Prodekan pre VVČ a PhD. štúdium spolu s dekanom fakulty po tejto informácii 
vyvolali s príslušnými pracovníkmi UK stretnutie. Stretnutie na pôde dekanátu FZSP TU 
V Trnave sa uskutočnilo dňa 30.05.2016 a zúčastnili sa ho  p. Mária Cíbiková, p. Mária 
Arpášová (obe z oddelenia EPČ UK),  prorektor pre vedu a výskum, prof. PhDr. Vladimír 
Rábik, PhD., dekan FZSP prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., prodekan pre VVČ a PhD. 
štúdium FZSP RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. a obaja referenti VVČ, Mgr. Vladimír 
Gergel a PhDr. Ľubica Gergelová.  
Na stretnutí boli otvorene prediskutované problémy a nedôslednosti v systéme celej agendy 
EPČ tak zo strany fakulty, konkrétne autorov výstupov, ako aj zo strany UK. Po prijatí konsenzu 
bolo prijaté rámcové opatrenie. To malo vo všeobecnosti zabezpečiť jednotný, zmysluplný, 
striktný spôsob odovzdávania podkladov o publikačnej a citačnej činnosti. Všetky činnosti sa 
mali začať realizovať na základe dlhodobo platných rezortných pravidiel či interných vyhlášok 
R-TU.  
Po stretnutí bolo potrebné dohodu písomne deklarovať. Táto úloha bola záležitosťou referenta 
pre VVČ. Bol predpripravený pracovný materiál s názvom „Interné nariadenie dekana FZSP 
k Birep – 2016“. Po pripomienkovom konaní na úrovni prodekana, dekana, zainteresovaných 
partnerov z R-TU - UK (oddelenia EPČ) a po schválení v KD FZSP vstúpil do platnosti dňom 
jeho zverejnenia na úradnej výveske (27.6.2016). Zverejnený dokument aj s prílohovými 
časťami je dostupný na webovej stránke fakulty link: 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_fz
asp_k_birep_2016_1.pdf.  
Od tohto dňa sa začali plniť jednotlivé ustanovenia nariadenia a začal sa proces zjednocovania 
zberu publikačných a citačných výstupov. Najväčším benefitom tohto všetkého bol fakt, že toto 
interné nariadenie dekana presne stanovovalo povinnosti AZ a doktorandov (autorov 
výstupov), referentov pre VVČ FZSP, referentiek z UK-EPČ, ale aj spôsob a termíny v ktorých 
sa jednotlivé úkony musia zrealizovať. 
Pre referát VVČ to znamenalo obrovskú pracovnú záťaž, nakoľko celá EPČ bola kompetenčne 
pridelená jednému z referentov. Toto všetko malo za cieľ vylepšiť spoluprácu s UK. Malo sa 
zabezpečiť včasné a správne preklápanie publikácií a citácií, ich precízna evidencia pre účely 
fakulty, ako aj pre účely Birep a tým pádom aj Crepč, Takéto riešenie sa v budúcnosti prejaví 
tým, že v oboch systémoch bude preklopené maximálne množstvo výstupov. Následne sa tento 
stav môže pozitívne prejaviť vo výške dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci kapitoly veda 
a výskum. Predpokladom pre úspech celého tohto zámeru bola v prvom rade perfektná 
spolupráca všetkých zainteresovaných strán, disciplinovanosť autorov fakulty smerom samým 
k sebe, následne seriózne predkladanie výstupov, spolupráca s manažujúcim referentom, ale 
samozrejme aj naopak. Toto všetko sa veľmi výrazne prejavilo v systéme každodennej práce 
referátu, avšak s následným pozitívnym záverečným efektom, ktorý sa prejavil na konci 
vykazovacieho obdobia rokov 2015 a 2016 (k 31.3.2017). O týchto faktoch budeme 
podrobnejšie pojednávať v nasledujúcich kapitolách a podkapitolách. 
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Prehľad najdôležitejších koncepčných materiálov, akcií a ďalších činností, ktoré 
zabezpečoval referát pre vedu a výskum v roku 2016 
 

1. Spracovanie, kompletáž (údaje za referát VVČ aj za referát rozvoja) a postúpenie na R-
TU (oddelenie pre VVČ) textovej časti „Výročnej správy o vedecko-výskumnej 
činnosti FZSP za rok 2015“  (január-február). 
 

2. Gestorovanie, spracovanie, sumarizácia a odoslanie na R-TU „Ročného podnikového 
výkazu o výskume a vývoji za rok 2015 - VV 6-01“ pre Štatistický úrad SR (február). 
 

3. Vypracovanie citačných rešerší z databáz WoS a/alebo Scopus za rok 2015 osobitne pre 
niektorých vybratých AZ fakulty – prof. Slaný, prof. Vojtaššák, doc. Dobríková (ktorí 
majú práce indexované v predmetných databázach a o vypracovanie požiadali) alebo 
sumárne za celú fakultu – urgencia požiadavky o preklopenie z apríla 2015 (rešerš za 
rok 2014 pre OV 18 LFaNZV, do ktorej spadá odbor OŠ, VZ, LVMvZ), vrátane 
získavania resp. dohľadávania zdrojových dokumentov citovaných prác (staršieho dáta 
vydania, ktoré sa ešte v systéme Birep nenachádzali), ich predloženia do UK 
k preklopeniu a následnému pripojeniu citácií z daných dvoch databáz. Citačné rešerše 
spracované na referáte VVČ boli vyčistené od autocitácií aj spoluautorov aj od duplicít 
medzi databázami (január, máj, jún, júl). 

 
4. Komplexné spracovanie materiálu návrhu kandidáta za FZSP, prof. PhDr. Jany 

Levickej, PhD. na udelenie „Ceny Martina Palkoviča“ za rok 2015 a jeho postúpenie - 
vrátane tvorby sprievodného listu na R-TU (február). 

 
5. Komplexné spracovanie návrhového materiálu pre nomináciu kandidáta za FZSP, prof. 

MUDr. Ľudovíta JURGU, DrSc. na udelenie titulu „PROFESOR EMERITUS 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY“ ako rokovací materiál pre VR fakulty (február). 

 
6. Dopracovanie definitívnej podoby návrhu nového rokovacieho poriadku VR fakulty vo 

forme návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZSP“ (po zapracovaní pripomienok od členov VR, 
ktorým bola pracovná verzia materiálu zaslaná v decembri 2015) pre predsedu VR a po 
odobrení jeho distribúcia členom VR k V. korešpondenčnému hlasovaniu (marec). 

 
7. Administratívne, metodické a organizačné zabezpečenie V. korešpondenčného 

hlasovania vo veci návrhu „Dodatku č. 1 k RP FZSP (marec). 
 

8. Spracovanie návrhov vizualizácie ďakovných listov a zabezpečenie ich tlače na ručnom 
papieri k udeľovaniu fakultných medailí (marec) 

 
9. Dopracovanie definitívnej podoby interných metodických pokynov pre uchádzačov o 

habilitačné konania pod názvom „Vyhláška dekana č. 1/2016_HK“ + 5 príloh (pre 
uchádzačov o HK) a „Vyhláška dekana č. 2/2016_VK“ + 6 príloh (pre uchádzačov 
o VK), ich následné postúpenie k zverejneniu na webovú stránku fakulty, časť VEDA 
A VÝSKUM (marec-apríl). 

 
10. Gestorovanie a odborný dohľad nad realizáciou návrhu (vytvoreného ešte koncom roku 

2015) novej vizualizácie, štruktúry a obsahovej  náplne webovej stránky fakulty v časti 
VEDA A VÝSKUM vrátane zabezpečenia zverejnenia príslušných podkladov, kontrola 
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správnosti ich zverejnenia a zabezpečenie následných opráv nedostatkov v zverejnení 
na web stránke (marec-apríl). 

 
11. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie dvoch riadnych pracovných  

rokovaní vedeckých rád (marec, október). 
 

12. Kompletizácia všetkých podkladov vedeckou radou schváleného návrhu na nomináciu 
prof. MUDr. Ľudovíta JURGU, DrSc. na udelenie titulu „PROFESOR EMERITUS 
TU V TRNAVE“ a jeho postúpenie (vrátane formulácie sprievodného listu) na R-TU 
pre ďalšie konanie, t. j. rokovanie vo VR TU v Trnave (apríl). 

 
13. Poskytnutie know-how pre zakúpenie dlho žiadaného PC on-line programu pre 

prodekana pre VVČ a PhD. štúdium, za účelom výberu dodávateľa tohto softwarového 
vybavenia slúžiaceho pre zber údajov o atribútoch ocenení AZ fakulty (apríl). 

 
14. Pripomienkovanie, doplnenie a úprava indikátoru 3.2 v materiály „Ročná hodnotiaca 

správa kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, 
FZSP“, pre prodekana pre VVČ a PhD. štúdium (máj). 

 
15. Spracovanie, kompletáž a zaslanie návrhov nominácií za FZSP na udelenie ocenenia 

predsedu TTSK. Jednalo sa o 2 návrhy na udelenie Pamätného listu predsedu TTSK – 
prof. Danaj, doc. Strehárová a 1 návrh na udelenie ocenenia Čestné občianstvo TTSK 
- prof. Kopecký (jún). 

 
16. Vyhotovenie elektronickej podoby „Výročnej správy o publikačnej činnosti FZSP za 

rok vykazovania 2015“ - 304 záznamov v databáze Birep (júl-august). 
 
 

17. Spracovanie „Ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2015 VVP-
01“ pre MŠ VVaŠ SR (august-september). 

 
18. Komplexné zabezpečenie všetkých etáp (vrátane prípravnej fázy) a legislatívnych 

postupov jedného riadne začatého vymenúvacieho konania (v zmysle Vyhlášky č. 
6/2005) doc. PaedDr. Petra Jusku, PhD. V roku 2016 sa konanie dostalo do etapy 
odoslania vymenúvacích dekrétov a vymenúvacieho spisu (vrátane prílohy) členom 
a oponentom vymenúvacieho konania k vypracovaniu posudkov a stanovísk (marec-
december).  

 
19. Podrobný popis výkonov a pracovných činností v rámci úpravy pracovných náplní 

oboch referentských miest na referáte VVČ. Spracovanie pracovnej náplne pre 
potencionálneho tretieho referenta. vytvorenie „pavúka“ novej organizačnej štruktúry 
referátu spadajúceho do kompetencie prodekana pre VVČ a PhD. štúdium. Materiály 
boli pripravené k rokovaniu s vedením fakulty o nutnosti prijatia tretieho pracovníka na 
referát VVČ, ktorý by zabezpečoval PhD. agendu a prevzal časť agendy jedného z 
referentov (november-december). 

 
20. Spracovanie komplexného prehľadového materiálu o počte citácií za roky 2014-2016 

evidovaných (preklopených) do databázy Birep, ktoré boli do systému nahlásené buď 
priebežne počas roka alebo vo forme osobitne spracovaných a do UK zaslaných 
citačných rešerší vo WoS a/alebo Scopus citovaných autorov. Pričom preklopenie 
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týchto rešerší aj niektorých priebežne hlásených citácií typu C3-C6 sa udialo až na 
základe urgencie ich nepreklopenia (opísanej podrobnejšie v kapitole 2.1.) Tento 
prehľad citácií bol spracovaný k rukám prodekana pre VVČ a PhD. štúdium a súčasne 
ako argumentačný materiál k stretnutiu s dekanom fakulty a s tajomníčkou fakulty, 
ktoré bolo vyvolané z dôvodu požiadavky prodekana pre VVČ a PhD. štúdium aj oboch 
referentov na prijatie tretej pracovnej sily pre referát VVČ. Prehľad citácií a poznámok 
k nemu tvorí prílohu  VS o VVČ (december). 

 
21. Komplexné vypracovanie návrhu koncepčného materiálu FZSP pod názvom „Interné 

nariadenie dekana k Birep 2016“, jeho postúpenie k pripomienkovým konaniam na 
úrovni vedenia fakulty, R-TU – UK - oddelenia EPČ. Po skončení pripomienkového 
konania dopracovanie do definitívnej podoby, vrátane všetkých príloh interného či 
legislatívneho charakteru.  Následne jeho postúpenie do schvaľovacieho procesu na 
úrovni KD a po schválení zabezpečenie zverejnenia na webovej stránke fakulty v časti 
VEDA A VÝSKUM (postupne, priebežne, kontinuálne, počas celého roka). 

 
22. Pravidelné up-datovanie oboch spoločných mailových adresárov riadnych členov VR 

fakulty (vr_fzsp_rc@truni.sk) a všetkých členov VR fakulty (vrfzsp@truni.sk) podľa 
zmien, ktoré sa udiali počas roku 2016 (priebežne, počas celého roka podľa toho, 
kedy k zmenám prišlo – viď kapitola 1.1 body 1-6). 

 
23. Celoročné nahlasovanie, evidovanie a spracúvanie publikačných výstupov a citačných 

ohlasov interných pedagógov a interných aj externých doktorandov fakulty. 374 
publikačných výstupov nahlásených a evidovaných v databáze Birep za rok 
vykazovania 2016 ku dňu 31.03.2017 a 888 citácií za roky 2015 a 2016 (priebežne 
počas celého roka). 

 
24. Spracovanie registratúrnych záznamov za roky 2016 v systéme BRISK (priebežne 

počas celého roka). 
 

25. Konzultácie a pripomienkové konania k pracovným verziám habilitačných alebo 
vymenúvacích spisov uchádzačov o HaVK. Konkrétne mená záujemcov a termíny 
vykonania jednotlivých etáp procesu - viď tabuľka č. 2 v kapitole 1.3 (priebežne počas 
roka). 

 
26. Celoročná a po nadobudnutí platnosti „IND_Birep_2016“ zo dňa 27. júna 2016 

komplexná (zjednotená) práca na systéme evidencie publikačnej činnosti, t. j. prevzatie 
materiálov od autorov (AZ na UTPČ, externí TZ, interní alebo externí doktorandi), 
osobná alebo mailová komunikácia s nimi (vrátane metodického usmerňovania), 
kontrola odovzdaných podkladov, ich dohľadávanie on-line v prípade nedostatočného 
vydokladovania, vypracúvanie systémových záznamov pre ich odovzdanie 
k spracovaniu do UK, skenovanie, kopírovanie a osobné odovzdávanie kompletných 
podkladov do UK – oddeleniu EPČ, kontrola preklopenia odovzdaných záznamov 
a výstupov a/alebo citácií v stanovenom termíne (maximálne do mesiaca od ich 
prebratia pracovníčkou EPČ). Po preverení preklopenia, naopak, ich spätné preberanie 
z rúk pracovníčky EPČ a postúpenie podkladov (originálov a/alebo kópií) späť autorom 
(kontinuálne, denne, počas celého roka). 

 
27. Sledovanie potreby vykonania zmien v zložení VR fakulty z rôznych dôvodov (úmrtie, 

obnovenie viacerých členstiev, ukončenia členstiev), písomná korešpondencia 



34 
 

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 FZSP vo veci ich 
zaradenia na rokovanie AS FZSP, príprava vymenúvacích dekrétov (február, marec, 
jún, júl, september, október, november, december, termíny prác korešpondujú so 
zmenami, ktoré postupne nastávali v zložení VR fakulty tak, ako je to uvedené v 
kapitole č. 1.1 body 1, 2, 6). 

 
28. Komplexné spracovanie návrhu materiálu „Výročnej správy o vedecko-výskumnej 

činnosti FZSP za rok 2015“ - 58 strán s grafmi a tabuľkami a 3 samostatné prílohy, 
distribúcia materiálu k pripomienkovému konaniu prodekanovi a dekanovi FZSP, 
následne jej predloženie na rokovanie VR fakulty a po schválení zverejnenie na webovej 
stránke fakulty link: http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc (november- december 
2016 a január-marec 2017). 
 

Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou 
 
V roku 2016 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko významných vedeckých alebo odborných 
podujatí či aktivít, ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej Tabuľke č. 10. 
 
Tabuľka č. 10: Organizovanie vedeckých a/alebo odborných podujatí za rok 2016 

P. 
č.: 

 Názov: Typ 
podujatia: Miesto/Dátum  Organizátori/záštita: 

1. 

GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES International 
colloquium for 
master and 
doctoral students 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZSP, 
Student´s dormitory 
17.05.2016 

TU v Trnave, FZSP 
Katedra VZ 

2. 

Jazyková kompetencia ako 
súčasť celoživotného 
vzdelávania“ Fakultná 

konferencia 

Trnavská univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. č.  1 
21.10.2016 
 

Trnavská univerzita v Trnave, 
FZSP 
Katedra SP 
 

3. 

4 sam
ostatné podujatia uskutočnené v rám

ci „Týždňa 
vedy a techniky 2016 na FZSP TU

 v Trnave“ 

„OCHRANA ŽIVOTA 
XVI na tému: Etické 
problémy súčasnosti“. 
Pocta sv. Gianne 
Berettovej Mollovej“ 

Vedecko-odborná 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. č.  1 
7.11..2016 

TU v Trnave, katedry FZSP, 
hlavný organizátor: 
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, 
emeritný profesor TU v Trnave 

 
4. 

„NOVÉ TRENDY 
V OŠETROVATEĽSTVE III.“ 
Tematické zameranie 
“Ošetrovateľská  prax 
založená na dôkazoch. 
Ošetrovateľstvo v kontexte 
vzdelávania. Varia 

 
Vedecká 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. č. 1 
Trnava, 
8.11.2016 

 
TU v Trnave, FZSP, Katedra OŠ,  
Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek 
FZV UP v Olomouci 
 

 
5. 

„CIVILIZAČNÉ 
OCHORENIA II.“ 
Metabolický syndróm 

Medziodborové 
sympózium 

Trnavská univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. č.  1 
9.11.2016 

 
Trnavská univerzita v Trnave, 
FZSP 
Katedry SP, VZ, LVMvZ, OŠ 
FN v Trnave 
pod záštitou 
rektora TU v Trnave, 
predsedu TTSK 
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6. 

„RES SOCIALIS“. 
Včasná intervencia. Raná 
péče.  
Early intervention.. 

II. medzinárodná 
vedecko-odborná 
konferencia 

Trnavská univerzita v 
Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. č.  1 
10.-11.11.2016 

 
Trnavská univerzita v Trnave, 
FZSP 
Katedra SP 

7.  

 
NOVINKY V 
CYTOMETRICKEJ 
DIAGNOSTIKE 

Seminár EXBIO 
II. ročník  

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZSP, 
Univerzitné nám. č. 1 
Trnava, 
30.11.2016 

TU v Trnave, FZSP 
Katedra LVMvZ  
pod záštitou Českej spoločnosti 
pre analytickú cytológiu 
 

 

2.4 Vedecko – výskumná produktivita fakulty v roku 2016 
 
Vedecko-výskumná produktivita tvorivých zamestnancov FZSP sa v roku 2016 realizovala vo  
forme riešenia projektových a grantových úloh, domácich, zahraničných alebo z prostriedkov 
EU. Túto oblasť na FZSP aj v roku 2016 zastrešoval samostatný referát, riadený prodekankou 
pre rozvoj a zahraničné vzťahy. O aktivitách v tejto oblasti bližšie pojednávala správa 
o rozvojových a medzinárodných aktivitách FZSP za akademický rok 2015/2016, ktorá bola 
spracovaná referátom pre zahraničné vzťahy a rozvoj a bola predmetom rokovania na zasadnutí 
VR až v roku 2017, konkrétne 08.03.2017. Tuná boli zachytené aktivity nielen z roku 2016 ale 
aj z roku predchádzajúceho, 2015. V rámci bodu programu č. 9 „Správa o zahraničnej a 
rozvojovej činnosti FZSP za roky 2015-2016“ tieto výsledky prezentovala prof. MUDr. Viera 
Rusnáková, CSc., MPH. Výber najdôležitejších údajov z jej prezentácie je zachytený 
v zápisnici č. 1/2017 link: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-
03-2017.pdf. Celá prezentácia tvorí prílohovú časť originálu zápisnice a je prístupná 
k nahliadnutiu na referáte VVČ alebo priamo na predmetnom referáte pre rozvoj a zahraničné 
vzťahy. 
Dôležitým ukazovateľom vedecko-výskumnej činnosti fakulty je aj publikačná aktivita AZ 
a doktorandov fakulty, ktorí publikujú svoje publikačné výstupy pod afiliáciou FZSP TU v 
Trnave. Najviac sú v tejto oblasti sledované výstupy AZ na UTPČ a doktorandov fakulty, ktoré 
vstupujú do rôznych, kvalitu výskumnej činnosti fakulty hodnotiacich procesov,  v rámci AV. 
Do hodnotiacich konaní fakulty ako celku a/alebo jednotlivých jej súčastí či oblastí výskumu 
však vstupujú aj  vedecko-výskumné aktivity iného typu než akými sú  publikačné výstupy 
(AV). Sú to aktivity pedagógov, TZ v oblasti atribútov ocenení (AO). Obom týmto atribútom 
(AV aj AO)  sa budeme venovať v nasledujúcich podkapitolách. 
Vedenie fakulty v roku 2016, osobitne za účinného manažérskeho a vedecko-výskumného 
potenciálu a prínosu nového prodekana pre VVČ a PhD. štúdium (RNDr. Mgr. Jaroslavy 
Brňovej, PhD.) podporovalo a rôznymi metodikami a nástrojmi podnecovalo spomínané oblasti 
tvorivej činnosti a vedecko-výskumných aktivít TZ a doktorandov. Zároveň priebežne 
sledovalo a hodnotilo ich úroveň a dosiahnuté výsledky. Pedagogickí - tvoriví zamestnanci 
fakulty (na UTPČ) a doktorandi (externí aj interní) predkladali svoje publikačné výstupy 
najskôr  priamo do univerzitnej knižnice TU v Trnave, do účinnosti „Interného nariadenia 
dekana FZSP k Birep 2016“ (ďalej len IND_Birep_2016) a neskôr, po nadobudnutí jeho 
účinnosti, t. j. od 27.6.2016 priamo na referát VVČ, kde sa všetky publikácie centralizovali, 
spracúvali, kontrolovali a po ich zaevidovaní boli postúpené do UK na oddelenie EPČ, so 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-03-2017.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-03-2017.pdf
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zámerom ich preklopenia do IKS_Birep. Odtiaľ, v pravidelných mesačných intervaloch, boli 
výstupy postúpené do celoslovenskej databázy CREPČ.  
Čo sa týka AO, AZ obdržali od vedenia fakulty (prodekana pre VVČ a PhD. štúdium a dekana 
fakulty) odporúčanie, aby si vo vlastnom záujme sústreďovali a evidovali všetky podklady 
o AO za kalendárny rok 2016 (list adresovaný vedúcim katedier zo dňa 27.1.2017 p. značkou 
FZSP/VR_573-2017). List obsahoval informáciu, že pre kalendárny rok 2016 sa centrálny zber 
dát o AO, dovtedy zabezpečovaný referátom VVČ,  konať nebude. Dôvod tejto zmeny 
(nerealizovania centrálneho zberu, evidovania a spracúvania štatistických údajov o AO)  je 
podrobnejšie rozobratý v podkapitole č. 3.6 - Atribút ocenenia za rok 2016.  
V nasledujúcich podkapitolách uvádzame podrobné údaje a výsledky, ktoré fakulta 
zaznamenala v oblasti AV. Uvedené sú porovnania výsledkov s predchádzajúcim obdobím 
(ostatných 8 rokov). Súčasne boli údaje za predchádzajúce roky aktualizované k dátumu 
spracovania tejto výročnej správy (august 2017). Výsledky sú zaznamenané v tabuľkách, 
grafoch a sú tiež pridané ďalšie doplňujúce údaje a komentáre. 
 

2.4.1 Atribút výstupov – publikačná činnosť celej FZaSP za roky vykazovania 2008 – 
2016 

 
Vo výročných správach za ostatné dva roky (2014 a 2015) sme sa podrobne zmienili o tom, že 
od roku 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 aj na webovej stránke www.crepc.sk. V nasledujúcich 
tabuľkách č. 5-11 zobrazujeme publikačnú produktivitu TZ a doktorandov fakulty v kódoch 
a skupinách v kontexte tejto, aktuálne platnej vyhlášky. Všetky, vyššie uvedenou vyhláškou 
zrušené kódy (okrem kódov BEC a BED) sa už v tabuľkách tejto výročnej správy 
nenachádzajú. Spomínané dva kódy sme však ponechali z dôvodu, aby bolo možné vykonať 
presné porovnanie počtu bonifikovaných výstupov za jednotlivé RV, počnúc RV 2008. 
V týchto kódoch totiž fakulta v niektorých rokoch sledovaného obdobia publikácie vykázané 
mala. V tabuľkách č. 8 a 9 sú pri týchto dvoch kódoch výstupov uvedené bližšie vysvetlenia 
tom, kedy boli presunuté zo skupiny C do skupiny D a tiež o nadobudnutí platnosti ich úplného 
zrušenia. 
Tabuľky č. 10 a 11 zachytávajú sumárny počet publikácií zaradených do skupín, v jednotlivých 
rokoch vykazovania (dotovaných zo štátneho rozpočtu) a to podľa pôvodnej metodiky platnej 
pre roky 2008-2011, ďalej podľa metodiky platnej pre výstupy s rokom vykazovania 2012 a 
2013 (príloha č. 2 tejto VS) a tiež podľa jej ostatnej aktualizácie, ktorú fakulty obdržali v januári 
2017 (príloha č. 3 tejto VS). Podľa tej budú pridelené fakulte dotácie zo štátneho rozpočtu za 
výstupy evidované v CREPČ za roky vykazovania 2014 a 2015. Aktuálny rok vykazovania 
2016, o ktorom sa v tejto výročnej správe pojednáva, sa v dotačných zdrojoch prejaví až 
v budúcom období a nateraz nie je zrejmé aká metodika pre dotácie bude platiť. Pričom stále  
platí fakt, že počty publikácií boli pre prípravu všetkých výročných správ (od roku 2008 až 
doteraz) uvádzané vždy k dátumu uzatvorenia internej knižničnej databázy Birep pre príslušné 
vykazovacie obdobie, t. j. k 31.03. Toto je zároveň termín ukončenia zberu dát. Je treba však 

http://www.crepc.sk/
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upriamiť pozornosť čitateľa tejto VS na dôležitý fakt, že pre roky vykazovania 2008-2015 sú 
údaje v nižšie uvedených tabuľkách 11-15 a tiež v tabuľke č. 16 aktualizované ku dňu 
spracúvania tejto kapitoly VS (22.08.2017) tak, aby počty zodpovedali reálnemu stavu 
v databáze Birep. Z toho dôvodu uvádzame čísla v niektorých kódoch, rokoch a následne aj 
skupinách zdvojene. V tabuľkách sú zachované pôvodné počty výstupov (ktoré platili v čase 
spracúvania jednotlivých výročných správ, a keďže sú aktuálne neplatné, sú prečiarknuté) a 
zároveň je v zátvorkách uvedený aj ich aktuálny počet. K úpravám (doplneniu počtu výstupov 
alebo presunom v rámci niektorých kódov) za roky vykazovania 2008-2015 prišlo 
pravdepodobne z rovnakého dôvodu, ako sme to uvádzali už vo VS_VVČ za rok 2015. Po 
uzatvorení jednotlivých vykazovacích období (k 31.03.) sa v priebehu dlhšieho časového 
obdobia spätne kontroluje správnosť zaradenia jednotlivých publikačných výstupov. Po ich 
celkovom prehodnotení orgánom OHO generálneho riaditeľa CVTI SR pre ČREPČ, so 
značným časovým oneskorením, prichádza aj k zmenám resp. úpravám počtov v kódoch a tým 
aj v príslušných skupinách. 
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Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
 

Tabuľka č.11: Publikačné výstupy v skupine A1 v jednotlivých rokoch vykazovania 

 

                                                 
1 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny A1 v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AAA 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 1 (0) 2 0 0 2 0 4 

AAB 
Vedecké monografie vydané v dom. vydavateľstvách 

1 3 0 2 (1) 3 4 2 2 1 17 

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

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

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

0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - 3 (2) 2 6 2 3 1 16 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

- - - 5 0 1 0 1 (2) 0 8 

Spolu v skupine A1 1 3 0 11(8) 8 13 5 9 
(10) 2 50 
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Skupina A2 Ostatné knižné publikácie  
 
Tabuľka č. 12 „Publikačné výstupy v skupine A2 v rokoch vykazovania 2008-2016“2 

                                                 
2 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny A2 v Birep ku dňu 22.8.2017 
3 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny A2 v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 
 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahr. vydavateľstvách 

1 (0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v dom. vydavateľstvách 

0 0 (1) 5 2 0 4 (5) 1 12 1 27 

BAA 
Odborné knižné publikácie vydané v zahr. vydavateľstvách  

0 (1) 0 1 0 (1) 0 0 0 0 1 4 

BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

0 (1) 0 1 3 (4) 8 0 1 0 0 15 

BCB 
Učebnice pre stredné a základné školy 

3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

BCI 
Skriptá a učebné texty 

2 4 0 3 3 1 (0) 1 1 2 16 

EAI 
Prehľadové práce 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

EAJ 
Odborné preklady publikácií knižné 

0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 2 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru  

3 8 (9) 21 9 (10) 14 11 13 13 11 105 

Spolu v skupine A2 9 (10) 13 (15) 29 17 (20) 26 16 17 26 (28) 15 176 
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Skupina B Publikácie v karentovaných časopisoch  
 
Tabuľka č. 13 „Publikačné výstupy v skupine B v rokoch vykazovania 2008-2016“4 

 
 
 

 
 
 
 
  

                                                 
4 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny B v Birep ku dňu 22.8.2017 
5 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny B v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy 
prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 
definícia 
kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu
5 200

8 
200
9 

2010 2011 201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

ADC 
Vedecké 
práce v 
zahraničných 
karentovanýc
h časopisoch 

0 1 (5) 6 4  (5) 8 8 (9) 12 14 17 76 

ADD 
Vedecké 
práce v 
domácich 
karentovanýc
h časopisoch 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

AEG 
Abstrakty 
vedeckých 
prác 
v zahraničnýc
h 
karentovanýc
h časopisoch 

1 (0) 1 11 
(12) 4  (5) --- --- --- --- --- 18 

BDC 
Odborné 
práce v 
zahraničných 
karentovanýc
h časopisoch 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Spolu 
v skupine 

B 

1 
(0) 

2 
(6) 

19 
(20
) 

8 
(10
) 

8 8 
(9) 12 14 17 96 
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Skupina C Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus 
 
Tabuľka č. 14 „Publikačné výstupy v skupine C v rokoch vykazovania 2008-2016“6 

                                                 
6 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny C v Birep ku dňu 22.8.2017 
7 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny C v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 0 0 (1) - - - 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

1 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich    

vydavateľstvách 
0 0 28 - - - - - - 28 

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 0 0 5 (6) - - - - - 6 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 
0 0 0 9 - - - - - 9 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

15 (4) 5 (10) 23 26 - - - - - 63 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

19 (44) 20 (23) 25 (24) 11 (12) - - - - - 103 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
- - - - - 5 

 
2 (3) 

 
11 14 33 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

 
- 

- - - - 3 0 1 2 6 



42 
 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
2 (3) 1 (2) 15 (16) 8 (6) - - - - - 27 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
0 (3) 9 58 17 (18) - - - - - 88 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 
6 (7) 0 2 7 - - - - - 16 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 
3 (4) 7 14 (16) 5 - - - - - 32 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

9 (11) 17 34 32 (31) - - - - - 93 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

19 (29) 49 (50) 107 
(108) 90 (87) - - - - - 274 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých 

konferencií 
0 1 1 (2) 0 - - - - - 3 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

0 0 1 0 - - - - - 1 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

5 (6) 15 (18) 50 (49) 45 (46) - - - - - 119 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

4  (6) 57 (55) 52 (54) 101 
(106) - - - - - 221 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 0 0 0 - - - - - 0 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich 

vydavateľstvách 
0 0 0 1 - - - - - 1 
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BCK 
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

3 0 0 0 - - - - - 3 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

3 (5) 0 12 (8) 10 (11) - - - - - 24 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

10 (16) 24 (23) 30 (37) 16 - - - - - 92 

BDM 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných 

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

BDN 
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných 

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

BEC 
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch             

(konferenčných aj nekonferenčných) 
Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania 

od 2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, 
boli výstupy pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, 

presunuté zo skupiny C do skupiny D 

0 5 45 7 - - - - - 57 

BED 
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch              

(konferenčných aj nekonferenčných) 
Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania 

od 2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, 
boli výstupy pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, 

presunuté zo skupiny C do skupiny D 

2 6 100 41 - - - - - 149 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie) 

1 0 0 2 - - - - - 3 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 

0 0 15 13 - - - - - 28 
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Skupina D Ostatné publikácie  
Tabuľka č. 15 „Publikačné výstupy v skupine D v rokoch vykazovania 2008-2016“8 

                                                 
8 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny D v Birep ku dňu 22.8.2017 
9 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny D v Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje ale údaje v zátvorkách) 

Spolu v skupine C 
101 
(144) 

216 
(226) 

612 
(621) 

446 
(450) 0 9 3  

(4) 12 16 1482 

Kód 
definícia kódu 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu9 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 0 0 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 0 0 0 (1) 2 3 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

- - - - 18 
(19) 

15 
(16) 6 11 17 69 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

- - - - 17 
(18) 

10 
(12) 8  (10) 20 22 82 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 6 3 7 5 14 35 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

- - - - 56 46 46  (47) 36 
(35) 31 215 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 

- - - - 0 (16) 0 0 0 4 20 
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AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

- - - - 8 2 0 1 0 11 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

- - - - 7 4  (5) 0 0 3 15 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

- - - - 6 (7) 16 29 17 22 91 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

- - - - 67 68 
(69) 43 (44) 31 47 258 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

- - - - 2 0 0 0 0 2 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

- - - - 0 0 0 7 0 7 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

- - - - 52 
(37) 23 36 14 35 145 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

- - - - 89 
(93) 59 46 49 47 294 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

- - - - 2 0 0 0 0 2 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

- - - - 0 1 0 0 0 1 

BCK 
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

- - - - 0 0 0 2 0 2 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

- - - - 26 
(25) 26 2 7 5 65 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

- - - - 10 (9) 12 9 (8) 12 7 48 

BEC  - - - - 17 2 0 0 0 19 
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Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch             
(konferenčných aj nekonferenčných) 
Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania od 
2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, boli výstupy 
pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, presunuté zo 
skupiny C do skupiny D 

BED  
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch              
(konferenčných aj nekonferenčných) 
Podľa Vyhlášky č. 456/2012 bol kód pre výstupy s rokom vydania od 
2013 zrušený a súčasne, podľa metodiky pre rozpis dotácií, boli výstupy 
pod týmto kódom, vykázané v roku 2012 a neskôr, presunuté zo 
skupiny C do skupiny D 

- - - - 25 0 0 0 0 25 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie) 

- - - - 1 7 3 (5) 7 15 35 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 

- - - - 1 25 7 2 3 38 

Spolu v skupine D - - - - 410 
(416) 

319 
(324) 

242 
(247) 221 274 1482 
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Tabuľka č. 16 „Všetky publikačné výstupy FZSP po skupinách v rokoch vykazovania 2008-2016“10 

Skupina/ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu: 
A1 1 3 0 8 8 13 5 10 2 50 
A2 10 15 29 20 26 16 17 28 15 176 
B 0 6 20 10 8 9 12 14 17 96 
C 144 226 621 450 0 9 4 12 16 1482 
Medzisúčet (skupiny A1, A2, B, C) 155 250 670 488 42 47 38 64 50 1804 
D 0 0 0 0 416 324 247 221 274 1482 
Všetky dotované skupiny spolu 155 250 670 488 458 371 285 285 324 3286 
ostatné 10 39 61 22 37 28 20 19 50 286 
Spolu celá publikačná činnosť: 165 289 731 510 495 399 305 304 374 3572 

  

                                                 
10 Všetky údaje v tabuľke pre roky vykazovania 2008-2014 sú aktualizované ku dňu 22.8.2017 
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Tabuľka č. 17 „Dotované skupiny publikácií verzus „ostatné“ publikácie FZSP v rokoch vykazovania 2008-2016“12 

                                                 
11 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny počet výstupov v skupinách A-D aj „ostatných“ nezaradených výstupov v databáze Birep ku dňu 22.8.2017 (t.j. nie sú vzaté do úvahy prečiarknuté údaje 
ale údaje v zátvorkách) 
 
12 Údaje v zátvorkách odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v skupinách A-D aj „ostatných“ – tzv. nezaradených výstupov v databáze Birep ku dňu 22.8.2017 

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. 2012-2016 – 5 dotovaných skupín (A1, A2, B, C, D ) 

ROK VYKAZOVANIA 
Spolu11 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VŠETKY dotované SKUPINY SPOLU  109  
(155) 

234 
(250) 

660 
(670) 482 (488) 452 

(458) 
365 
(371) 

279 
(285) 

280 
(285) 324 3286 

„Ostatné“ kódy nezaradené do skupín  13 (10) 38 (39) 59 (61) 20 (22) 37  28  18 (20) 24 (19) 50 286 

SPOLU VŠETKY PUBLIKAČNĚ VÝSTUPY 
V BIREP/CREPČ  

122 
(165) 

272 
(289) 

719 
(731) 502 (510) 489 

(495) 
393 
(399) 

297 
(305) 304 374 3572 
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Vyššie uvedená tabuľka č. 15 ponúka informácie o tom, že počet všetkých publikačných 
výstupov v RV 2016 sa podstatne zvýšil, v porovnaní s rokom predchádzajúcim, a to 
celkovo až o 23% (o 70 výstupov viac). Oproti RV 2014 je nárast podobný, výstupov je viac 
o 69. To by mohol byť signál stúpajúceho trendu v publikačnej aktivite TZ a doktorandov 
fakulty. Avšak negatívne vyznieva skutočnosť, že viac ako dvojnásobne sa zvýšil počet tzv. 
„ostatných“ výstupov, nezaradených do žiadnej skupiny. Tie neprinášajú pre fakultu žiadny 
finančný efekt a nie sú ani prínosom pre hodnotenie kvality v oblasti výskumnej činnosti 
fakulty.  
Druhým dôležitým faktom je, ako naznačujú tabuľky č. 5-11, že počet výstupov patriacich 
do piatich finančne bonifikovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa v RV 2016 výrazne zvýšil 
v porovnaní s ostatnými dvomi RV (2014 a 2015). Na tom však majú zásluhu hlavne 
výstupy kategórie D, ktorých nárast je najzásadnejší, ale najmenej efektívny čo do 
hodnotenia kvality a finančného prínosu. 
Do tretice sa ponúka aj iná dôležitá informácia (tabuľka č. 17), že počet najlepšie finančne 
bonifikovaných publikácií (iba skupiny A1, A2, B a C) zohľadňujúc iba roky vykazovania, 
pre ktoré platí metodika delenia dotácií z januára roku 2017, t. j. pre roky vykazovania 
2014-2015, zostáva na dobrej úrovni, aj keď ich je o 14 menej (cca 22 % pokles) ako v RV 
2015. Ale naopak, oproti RV 2014 ich  je o 12 viac.  Porovnanie RV 2016 s rokmi 
vykazovania 2008-2013 by nebolo relevantné. Je to z dôvodu zmeny koeficientov 
v metodikách delenia rozpočtu, ktoré pre jednotlivé RV platili a tiež z dôvodu, ktorý sme už 
niekoľko-krát zmienili, že metodika z roku 2015 presunula viaceré kódy zo skupiny C do 
skupiny D. Záverom možno konštatovať, že počet 50-tich kvalitných výstupov v RV 2016 
zaradených v dobre bonifikovaných skupinách (tabuľka č. 17) nie je málo. 
Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že v oblasti publikačnej činnosti sa TZ oproti RV 2015 
zamerali vo väčšej miere hlavne na výstupy s menšou hodnotou, nielen v rámci finančného 
ohodnotenia ale aj v oblasti hodnotenia kvality výskumnej úrovne fakulty. Tá je veľmi 
dôležitou súčasťou akreditačných procesov. Nad touto skutočnosťou sa bude potrebné 
v nasledujúcom období sústrediť a orientovať AZ na publikovanie kvalitnejších, 
v renomovaných vydavateľstvách publikovaných, výstupov. 
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Grafické znázornenie výsledkov dosiahnutých v publikačnej činnosti celej FZaSP za 
roky vykazovania 2008-2016 
 
Všetky grafické znázornenia o počtoch výstupov v rokoch 2008-2016 (grafy č. 1-7) 
zohľadňujú aktuálny stav výstupov v príslušných skupinách, aj sumárne, t. j. k dátumu 
spracovania tejto výročnej správy, ku dňu 22.8.2017. Preto sa počty v jednotlivých 
skupinách odlišujú od tých, ktoré sledovali stav v konkrétnom období spracovania 
jednotlivých výročných správ (t. j. k dátumu uzatvorenia databázy Birep pre príslušné 
vykazovacie obdobie). 
 

    
 

Graf č. 1: Publikačná činnosť v skupine A1 v rokoch vykazovania 2008-2016 
 
 

     
 

Graf č. 2: Publikačná činnosť v skupine A2 v rokoch vykazovania 2008-2016 
 

1

3

0

8 8

13

5

10

2

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SKUPINA A1

10

15

29
20

26

16
17

28

15

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SKUPINA A2



51 
 

   

 
 

Graf č. 3: Publikačná činnosť v skupine B v rokoch vykazovania 2008-2016 
 
 

 
 

Graf č. 4: Publikačná činnosť v skupine C v rokoch vykazovania 2008-2016 
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Graf č. 5: Publikačná činnosť v skupine D v rokoch vykazovania 2008-2016 

 
 

 
 

Graf č. 6: Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C v rokoch vykazovania 2008-2016  
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Graf č. 7: Celá publikačná činnosť v rokoch vykazovania 2008-2016 
 

 
Porovnanie výsledkov publikačnej činnosti v kategórii A a B podľa kritérií platných pre 
II. KA za roky vykazovania 2008-2016  
 
A ako v každej výročnej správe, tak aj v tejto za rok 2016 zamerajme svoju pozornosť na 
kvalitu publikačnej činnosti autorov, tvorivých zamestnancov fakulty a študentov. O tej nám 
hovoria hlavne výstupy, ktoré sú z pohľadu kritérií pre AV II. KA (v nižšie uvedenej tabuľke 
č. 12) hodnotené ako najkvalitnejšie. Jedná sa iba o publikačné výstupy ktoré by vzhľadom 
na kategóriu dokumentu (kód), mohli byť zaradené do dvoch najlepších kategórií (kategória 
výstupov A alebo kategória výstupov B). Podľa týchto, ešte aj ku dňu spracovania tejto 
kapitoly VS, stále platných kritérií II. KA, zaraďovanie publikácií do kategórie A alebo B  
pre obe oblasti výskumu (OV 18. LFaNZV a OV 6. SaBV), v ktorých fakulta uskutočňuje 
vysokoškolské vzdelávanie, je čiastočne odlišné. Ale sú typy/kódy publikácií, ktoré sú 
hodnotené v oboch oblastiach výskumu podobne, t. j. minimálne hodnotou v znakovom 
vyjadrení B. Preto je možné počet takýchto výstupov v RV 2016 sumárne za celú fakultu 
porovnať s rokmi predchádzajúcimi. Ale zároveň platí, že obe OV mali pri ostatnom 
komplexnom hodnotení úrovne výskumnej činnosti iné nároky pre hodnotenie najvyššou 
kvalitou. Do kategórie A v oboch OV môžu byť zaradené len publikačné výstupy špičkovej 
kvality. Sú to vedecké monografie, štúdie alebo kapitoly v monografiách vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách, resp. vedecké práce vydané v karentovaných časopisoch 
s predpísaným impakt faktorom (IF). Maximálne kategóriou B môžu byť hodnotené vedecké 
monografie v domácich vydavateľstvách, vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách, vedecké štúdie evidované v profesijných databázach s nižším, než 
predpísaným IF, alebo vedecké štúdie vydané v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách. Dostatok publikácií minimálne kvality B, publikovaných 
autormi – AZ a študentmi fakulty, pod afiliáciou fakulty, by mohlo znamenať pozitívne 
hodnotenie tej ktorej OV v rámci AV, čo následne v rozhodujúcej miere ovplyvňuje celkové 
hodnotenie kvality jej výskumnej činnosti. Samozrejme, že každá publikácia, jej prípadné 
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zaradenie do daných dvoch najlepšie hodnotených kategórií, je posudzované osobitne, 
s prihliadnutím na jej skutočnú kvalitu, nielen podľa kategórie výstupu - kódu, v ktorej je 
formálne zaradená. Do úvahy pri hodnotení kvality sú vzaté do úvahy aj iné kritériá, ako 
napr. renomovanosť vydavateľstva v ktorom sú publikované. Naviac pripomeňme, že do 
predkladaných materiálov v rámci KA vstupovali aj mnohé ďalšie ukazovatele a limity. Tie 
stanovovali či ten ktorý výstup je/nie je možné použiť, aby bol v hodnotení akceptovaný. 
Bolo to napríklad stanovenie resp. definícia pojmu AZ. Tá sama o sebe stanovovala obdobie 
a/alebo celkovú dĺžku pedagogického pôsobenia autora (TZ alebo študenta) na fakulte, 
ďalej to bola podmienka, ktorá stanovovala maximálny počet výstupov predložených za 
jedného autora alebo napríklad či a ako sa autori výstupu zarátajú alebo nezarátajú do 
percentuálneho podielu na danom výstupe, ktorý mal byť fakulte/OV započítaný. Stanovený 
bol aj minimálny počet výstupov odvodený od priemerného počtu AZ v hodnotenom 
období. Samozrejmosťou bolo publikovanie výstupu pod afiliáciou fakulty, t. z., že ak sa aj 
jednalo o výstup AZ fakulty, ktorý spĺňal personálne kritériá ale jeho výstup bol publikovaný 
za inú školu/inštitúciu ako hodnotenú fakultu, takúto publikáciu nebolo možné do 
hodnotenia zarátať. A ešte mnoho ďalších, dielčích podmienok a kritérií muselo byť pri 
zostavovaní spisov pre hodnotenie výskumnej úrovne fakulty zvažovaných. Ale základom 
bolo a to stále platí, že čím viac je za fakultu evidovaných - databázovaných kvalitných 
výstupov, tým je väčší predpoklad že bude pri akejkoľvek forme hodnotenia z čoho vyberať 
a zostavovať hodnotiace správy či iné materiály. Toto sú však pravidlá ktoré platili počas 
ostatnej KA. To, ako konkrétne budú pravidlá pre hodnotenie kvality výskumnej činnosti 
fakúlt a vysokých škôl v budúcnosti nastavené, nateraz nie je známe. 
 
Tabuľka č. 18: Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných akreditačných kritérií 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť katedier a jednotlivcov za rok vykazovania 2014 podľa kritérií 
financovania 

                                                 
13 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 po uzatvorení 
jednotlivých vykazovacích období (po 31.03.) aktualizované z dôvodu vykonania kontroly a prípadného prekategorizovania 
výstupov odborným hodnotiteľským orgánom generálneho riaditeľa CVTI SR pre CREPČ. 

KATEGÓRIA/KÓD ROK VYKAZOVANIA
13

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

Tabuľka č. 19: 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 

skupina C
 

ADM 0 0 2 0 2 

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 
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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. 20. 
 

Tabuľka č. 20 „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 

3. A. Strehárová KVZ 0 0 0 0 10,19 10,19 

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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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 2016 
 
Referát VVČ fakulty spracoval začiatkom roku 2017 materiál o najlepších publikačných 

a vedecko-výskumných aktivitách fakulty za rok 2016. Materiál bol postúpený na rektorátne 

oddelenie vedy a výskumu, ako podklad pre spracovanie výročnej správy o činnosti celej 

TU v Trnave za rok 2016. V nasledujúcej podkapitole uvádzame výber z daného materiálu. 

Údaje sú však aktualizované ku dňu spracovania tejto výročnej správy a venujeme sa (aj 

štatisticky) vybratým, t  j. kvalitatívne najlepším výstupom fakulty s rokom vydania 2016. 

Rovnako tak poskytujeme porovnanie s rokmi vydania 2014 a 2015. A práve rok vydania 

publikácií s afiliáciou FZSP TU v Trnave je dôležitý pre prípravu spisov pre komplexné 

akreditácie. Do tej budúcej (za predpokladu, že sa komplexná akreditácia uskutoční) bude 

s najväčšou pravdepodobnosťou spadať nové 6 ročné sledované obdobie, ktoré by malo 

začať rokom 2014. Tuná bude potrebné mať k dispozícii a predložiť publikačné výstupy 

podľa príslušného roku vydania. Aj tento uhol pohľadu je celkom zaujímavým obrazom 

o tom, ako sa vyvíjal počet najlepších výstupov autorov fakulty, publikovaných v ostatných 

troch rokoch (2014-2016). 

 
Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2016 
 
Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite TZ a študentov fakulty s rokom 
vydania 2016 patria: 
 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 

1. Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] / 

Andrea Botíková et al. ; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava: 

Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 

univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 

978-80-568-0010-2. - Popis urobený: 29.03.2017 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC) 

1. Social work and poverty in Slovak Republic / Ondrej Botek, Andrea Bánovčinová. 

In: Poverty and Social Work. - Ostrava : University of Ostrava, ERIS European 

Research Institute for Social Work, 2016. - ISBN 978-80-7464-891-5. - S. 85-108 

[1,46 AH] 

2. Social Policy and Social Economy in Slovakia / Ondrej Botek. 

In: The Changing Faces of Social Economy across Europe. - Debrecen : Debreceni 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=166119&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164920&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
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Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. - ISBN 978-963-318-569-8. - S. 

74-103 [1,32 AH] 

 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 
 
1. Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Austria 2002-2012 / Marek Majdan, 

Alexandra Bražinová, Walter Mauritz.In: European Spine Journal. - ISSN 0940-6719. 
- Vol. 25, Issue 1 (2016), s. 62-73. IF-2016=2,563 

2. Markers of oxidative damage of nucleic acids and proteins among workers exposed to 
TiO2 (nano) particles / D. Pelclová..., M. Machajova,.. et al. In: Occupational and 
Environmental Medicine. - ISSN 1351-0711. - Vol. 73, Issue 2 (2016), s. 110-118. IF-
2016=3,912 

3. A comparison of two endoscopic closures : over-the-scope clip (OTSC) versus KING 
closure (endoloop plus clips) in a randomized long-term experimental study / R. 
Doležel, ...M. Ryska... et al. In: Surgical endoscopy and other interventional 
techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 30, Issue 11 (2016), s. 4910-4916. IF-
2016=3,747 

4. Global and National Burden of Diseases and Injuries Among Children and 
Adolescents Between 1990 and 2013 Findings From the Global Burden of Disease 
2013 Study / Hmwe H. Kyu, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al.In: Jama 
pediatrics. - ISSN 2168-6203. - Vol. 170, Issue 3 (2016), s. 267-287. IF-2016=10,251 

5. The global burden of injury : incidence, mortality, disability-adjusted life years and 
time trends from the Global Burden of Disease study 2013 / Juanita A. Haagsma... 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan. In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 
22, Issue 1 (2016), s. 3-18. IF-2016=1,482 

6. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases 
and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015 : a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2015 / Nicholas J. Kassebaum, ... Alexandra 
Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume: 388, Issue: 10053 (2016), s. 1603-1658. IF-
2016=47,831 

7. Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990-2015 : a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / Nicholas J. Kassebaum, ... 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 388, Issue 10053 (2016), s. 1775-1812 IF-
2016=47,831 

8. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific 
mortality for 249 causes of death, 1980-2015 : a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2015 / Haidong Wang, ... Alexandra Bražinová, Marek 
Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1459-1544. IF-
2016=47,831 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151929&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157973&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157973&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=132347&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=132347&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158231&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158231&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
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9. Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, 
infant, and under-5 mortality, 1980-2015 : a systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2015 / Haidong Wang, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1725-1774. IF-
2016=47,831 

10. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, 
environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015 : 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / Mohammad H. 
Forouzanfar, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-
6736. - Volume: 388, Issue: 10053 (2016), s. 1659-1724. IF-2016=47,831 

11. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries : a 
baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015 / Stephen S. Lim, ... 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1813-1850. IF-
2016=47,831 

12. Point prevalence study of antimicrobial usage in acute care hospitals in the Slovak 
Republic / Mária Štefkovičová, Alexandra Bražinová ...et al. 
In: Journal of Hospital Infection. - ISSN 0195-6701. - Vol. 93, Issue 4 (2016), s. 403-
409. IF-2016=3,126 

13. Road traffic mortality in the Slovak Republic in 1996-2014 / Alexandra Bražinová, 
Marek Majdan. In: Traffic Injury Prevention. - ISSN 1538-9588. - Vol. 17, Issue 7 
(2016), s. 692-698. IF-2016=1,290 

14. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability 
for 310 diseases and injuries, 1990-2015 : a systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2015 / Theo Vos, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1545-1602. IF-
2016=47,831 

15. Plasma Concentrations and Subcutaneous Adipose Tissue mRNA Expression of 
Clusterin in Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus : the Effect of Short-Term 
Hyperinsulinemia, Very-Low-Calorie Diet and Bariatric Surgery / J. Kloučková...M. 
Kasalický...et al. In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 65, Issue 3 
(2016), s. 481-492. IF-2016=1,461 

 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM) 

1. Postoje a vedomosti sestier o problematike geriatrického veku = Nurses’ attitudes and 
knowledge of the geriatric age issue / Oľga Kabátová et al. In: Kontakt. - ISSN 1212-
4117. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 234-248. 

2. Social Work in Slovakia in the period after 1945 / J. Levická, K. Levická. In: Clinical 
Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 1 
(2016), s. 15-27 

3. Loneliness as a Risk Factor for Depression the Elderly / Oľga Kabátová, Silvia 
Puteková, Jana Martinková. In: Clinical Social Work and Health Intervention - 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=165020&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138410&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133038&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
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CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 54-58; [Vol. 7, issue 1 (2016), 
s. 48-52]. 

4. Are migrants from Middle East carriers of multi-resistant bacteria? / P.A. Hajj, Silvia 
Puteková, Oľga Kabátová, Jana Martinková... et al. In: Clinical Social Work and 
Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 3 (2016), s. 10-13. 

5. Investigating could blood type affect thyroid function in early pregnancy? / Bibiana 
Bajteková, Soňa Wimmerová, Alena Ondrejkovičová, Viera Rusnáková. In: Giornale 
Italiano di Ostetricia e Ginecologia. - ISSN 0391-9013. - Volume 38, Issue 1 (2016), 
s. 41-43. 

6. Guided reflection as an organisational learning and data collection tool in a gender 
equality change management programme / Uduak Archibong..Daniela Kállayová.. et 
al. In: The International Journal of Organizational Diversity. - ISSN 2328-6261. - Vol. 
16, Issue 1 (2016), s. 19-34. 

7. Nursing care for migrants in a refugee camp Dobová-Slovenia / Silvia Puteková, Oľga 
Kabátová. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-
9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 79-81. 

8. Totální pankreatektomie a její současné místo v léčbě onemocnění pankreatu = Total 
pancreatectomy and ist current place in the treatment of pancreatic diseases / Miroslav 
Ryska. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 70, č. 5 (2016), 
s. 408-412 

9. Analysis of psychometric features of the Mini-Mental State Examination and the 
Montreal Cognitive Assessment methods / Oľga Kabátová et al. In: Clinical Social 
Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 2 (2016), s. 
62-69. 

10. Longitudinal survey of ATB resistance reversibility in children with AIDS of genocide 
survivors in Cambodia / Andrea Shahum et al. 
In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 
7, Issue 3 (2016), s. 7-9. 

11. Decreasing occurrence of bacterial STD after introduction of voluntary counseling and 
testing HIV-program in Eldoret and Naivasha in Kenya in 1999-2013 / G. Mikolášová 
et al. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - 
Vol. 7, Issue 3 (2016), s. 45-46. 

12. Experience with migrants on Balkan Route from the Field Hospital on the Slovenian-
Croatian Border / J. Bydzovsky et al. 
In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 
7, Issue 3 (2016), s. 32-34. 

13. Screen or not to screen? : 7 questions in prevention of infection from refugees and 
migrants / I. Khaled et al. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. 
- ISSN 2076-9741. - Vol. 7, Issue 3 (2016), s. 16-18. 

 

SÚHRN: 

Najdôležitejších publikácií, ktoré boli vydané autormi ako výstup fakulty v roku 2016 je 
celkovo 35. Vybraté boli publikácie v kódoch patriacich do skupín A1, A2, B, C, ako to 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158866&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158866&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161042&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=BAC9FA61A1C946739B4639CBB238FFAB
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=A67DA7A5C1564A208A3E2F824DFCE748
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uvádza nasledujúca tabuľka č. 19. Súčasne v nej ponechávame pre možnosť porovnania aj 
údaje za rok vydania 2014 a 2015. 
 

Tabuľka č. 22: Sumár najdôležitejších publikácií FZaSP s rokom vydania 2015-2016 

Kategória publikácie Kód/skupina 
financovania 

Rok 
vydania 

2014 

Rok 
vydania 

2015 

Rok 
vydania 

2016 
Spolu: 

Vedecké monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

AAA/A1 0 2 0 2 

Vedecké monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách 

AAB/A1 2 4 1 5 

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

ABB/A1 1 1 0 1 

Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

ABC/A1 2 3 2 5 

Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v domácich vydavateľstvách  

ABD/A1 0 2 1 3 

Vysokoškolské učebnice 
vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

ACA/A2 1 0 0 1 

Vysokoškolské učebnice vydané 
v domácich vydavateľstvách 

ACB/A2 3 14 3 17 

Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

ADC/B 15 13 15 28 

Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných 
v databázach 

ADM/C 6 10 13 23 

SPOLU: 

30 v tom:  
A1(5) 
A2(4) 
B(15) 
C(6) 

49 v tom:  
A1(12) 
A2(14) 
B(13) 
C(10) 

35 v tom:  
A1(4) 
A2(3) 
B(15) 
C(13) 

114 v tom: 
A1(21) 
A2(21) 
B(43) 
C(29) 

 
 

2.4.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2016 
 

Do tejto podkapitoly VS zaraďujeme aj výber údajov z materiálu, ktorý spracoval referát 

rozvoja a zahraničných vzťahov v roku 2017, ako podklad za FZaSP – časť rozvoja 

a zahraničných vzťahov. Ide o materiál pripravený pre VS o činnosti TU v Trnave za rok 

2016. Pod gesciou referátu VVČ fakulty bol vo februári 2016 postúpený na jeho ďalšie 

spracovanie na R-TU, na oddelenie VVČ. 

Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 
 
1. Medzinárodný projekt GENOVATE je výskumný projekt hradený z fondu FP-7, ktorý 

je realizovaný na siedmich partnerských univerzitách s rôznym inštitucionálnym 
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a národným kontextom rodovej rovnosti. Projektová skupina TU FZSP v rámci 
pracovného balíka WP2 spolupracovala s partnerskou univerzitou v Bradforde. Hlavným 
výstupom oboch univerzít je Genovate Social model. Medzi ďalšie projektové aktivity 
patrí aj snaha zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov povzbudením viac rodovo 
kompetentného manažmentu vo výskume, inováciách a vedeckých rozhodovacích 
útvaroch, so špeciálnym zameraním na univerzity.  

2. 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). Projektová skupina analyzuje 

a získava údaje o epidemiológii mozgu a pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých domácich 

a zahraničných konferenciách. Získané údaje slúžia ako podklad systematického prehľadu 

úrazov mozgu, ktorý je pravidelne aktualizovaný.  

3. 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. V rámci riešenia projektu sa 
vypracoval projekt Public opinion on the readiness of local communities in the 
integration of migrants in V4 countries, ktorý bol zaslaný do The International Visegrad 
fund. 
 

4. 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 
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starostlivosti. Identifikovať potreby rodín s deťmi so zdravotnými problémami. Zistiť vplyv 

služby včasnej intervencie na rozvoj potenciálu dieťaťa so špecifickými potrebami. Medzi 

ďalšie projektové aktivity zaraďujeme aj identifikáciu potrieb rodiny s dieťaťom so 

zdravotným postihnutím.  

 
Začatie a realizácia nových projektov v roku 2016: 
 
1. Projekt PROPEDEUTIKA EPIDEMIOLÓGIE je domáci aplikovaný výskumný projekt 

hradený z Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR 2016.Projekt sa zameriava 

na spracovanie moderne koncipovanej propedeutiky epidemiológie. Cieľom  projektu je 

preskúmať a vyhodnotiť potreby v zmysle rozsahu a kompozície vzdelávacích materiálov, 

učebných textov a podporných prostriedkov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania v oblasti propedeutiky epidemiológie ale aj v rámci širšie ponímaných potrieb 

odboru Verejné zdravotníctvo. V tom zmysle zahŕňame aj aplikácie zdravia verejnosti pre 

uplatnenie teórii manažmentu a manažment kvality v zdravotnej starostlivosti, ako aj oblasť 

klinickej epidemiológie a získavanie vedeckých dôkazov. Na základe zhodnotenia a po 

odbornej diskusii upresniť obsah a formu publikácie tak, aby v čo najväčšej miere vyhovela 

potrebám epidemiologickej praxe, ako aj potrebám skúmania a objavovania v rámci širšieho 

medicínskeho výskumu. Na základe získaných výsledkov pripraviť monografiu na tému 

štatistiky zdravia. Vzhľadom na potrebu internacionalizácie vzdelávania a realizácie 

študijných programov vo svetových jazykoch bude pripravená zároveň anglická verzia. 

2. Hlavným cieľom zahraničného projektu SH CAPAC (trvanie projektu 1/2016-12/2016) 

bola podpora členských štátov EÚ, ktoré sú pod určitým migračným tlakom v ich odozve na 

výzvy súvisiace so zdravím. Partneri projektu vytvorili potrebné nástroje a návody potrebné 

pre advokáciu a budovanie kapacít na národnej a regionálnej úrovni v oblasti zdravia 

migrantov. V rámci projektu sa organizovali návštevy krajín s cieľom špecifickej technickej 

asistencie so zameraním na koordináciu aktivít na národnej úrovni v spolupráci s dôležitými 

predstaviteľmi národných a medzinárodných zdravotníckych organizácii. Hlavné výstupy 

projektu, ktorých používaním sa má zabezpečiť posilnenie zdravotných systémov v 

súvislosti s migračným tlakom v EÚ, sú koordinačný rámec a postupy, nástroje na 

hodnotenie potrieb, návod na vytvorenie akčných plánov pre verejno-zdravotnícku odozvu, 

vzdelávací online kurz pre zdravotníkov s cieľom zlepšenia ich kompetencií v súvislosti 
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s poskytovaním zdravotníckych služieb, ktoré budú zohľadňovať špecifické potreby 

v súvislosti s migračným tlakom v Európe.. 

2.4.3 Atribút ocenenia (AO) za rok 2016 
 
Súčasťou hodnotenia výskumnej úrovne fakulty a v rámci nej jednotlivých oblastí výskumu 

podľa ostatne platných akreditačných kritérií (pre II. KA) sú tzv. atribúty ocenení (AO). Tu 

sa v predchádzajúcich rokoch vždy sledovali dva typy ukazovateľov: 

 

ČASŤ A) 

Údaje o osobných účastiach tvorivých zamestnancov, akými sú prednášky na  kongresoch, 

konferenciách či iných podujatia, účasť na riešení grantových úloh (projektov), členstvá 

na rôznych odborných resp. vedeckých fórach, v inštitúciách, v radách, v komisiách či 

v porotách alebo iný, špecifický typ ocenenia, svedčiaci o uznaní kvality vedecko-

výskumného potenciálu pedagogických zamestnancov fakulty.  

Zber údajov o týchto ukazovateľoch vedecko-výskumnej produktivity AZ fakulty za rok 

2016 sa však centrálne, prostredníctvom zberu dát na referáte VVČ, neuskutočnil. Zásadným 

dôvodom, že atribúty ocenenia v časti A) neboli od tvorivých zamestnancov fakulty žiadané 

dokladovať (prostredníctvom formulárov používaných do roku 2014) a následne ich 

štatisticky vykázať, bola časová exponovanosť personálneho obsadenia referátu VVČ. Bolo 

nereálne zvládnuť všetky potrebné činnosti viažuce sa na túto časť agendy. Inak povedané, 

referát VVČ nebol ani v roku 2016 personálne posilnený, napriek dlhoročne deklarovanej 

potrebe a písomnému aj verbálnemu definovaniu akútnosti vykonania tejto zmeny. Nový 

prodekan pre VVČ a PhD. štúdium, spoznajúc reálnu situáciu na oboch referátoch (VVČ aj 

PhD. štúdia) argumentoval potrebu prijatia tretieho pracovníka. Ten by bol prebral nielen 

časť agendy VVČ (napr. aj spracúvanie údajov o AO) ale aj celú agendu PhD. štúdia. 

Podrobne písomne spracoval a vedeniu fakulty predložil materiál, v ktorom reálne 

odvedenými pracovnými výkonmi dokladoval opis situácie na oboch referátoch. Bola 

pripravená pracovná náplň pre nového – tretieho zamestnanca, ako aj náčrt organizačnej 

štruktúry plánovaného, novo vytvoreného oddelenia pre vedu, výskum a doktorandské 

štúdium. Toto novo-vzniknuté oddelenie by bolo kompletne zastrešované jedným 

prodekanom a tromi samostatnými referentmi. Bohužiaľ, vedenie fakulty, hlavne z dôvodu 

negatívneho postoja tajomníčky, takýto návrh na úpravu organizácie práce referátu VVČ 

a PhD. štúdia odmietlo. Stretnutie, na ktorom boli prítomní navrhovatelia (prodekan a jeden 

zástupca referentov pre VVČ) a zástupcovia vedenia (tajomníčka a dekan fakulty) sa 
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uskutočnilo koncom novembra 2016. Bohužiaľ, stanovisko vedenia bolo formulované 

s nejasným záverom v zmysle, že sa riešenie tejto problematiky odkladá na neskoršie 

obdobie. Ale ani do času tvorby tejto výročnej správy (august-október 2017) sa opätovne 

k riešeniu tejto problematiky nepristúpilo. A tak zostalo obsadenie a štruktúra oboch 

referátov rovnaké ako v rokoch predchádzajúcich. Prišlo však k úprave – upresneniu 

a doplneniu predchádzajúcich, nedostatočne spracovaných, pracovných náplní, podľa reálne 

vykonávaných agend a činnosti u všetkých troch referentov (1 referent pre PhD. štúdium a 2 

referenti pre VVČ).  

Ďalším veľmi závažným dôvodom, prečo AO neboli zozbierané a spracované (ako tomu 

bolo za ostatných 7 rokov) bol fakt, že aj napriek veľkej snahe prodekana a referentov VVČ 

o zakúpenie vhodného softwarového vybavenia pre zber týchto údajov, až do času tvorby 

tejto VS_VVČ za rok 2016, žiadaný program zakúpený nebol. Prebehlo síce stretnutie s 

potencionálnym dodávateľom (osloveným priamo prodekanom pre VVČ a PhD. štúdium) 

ale pre zložitosť (nadmernú prekombinovanosť) a finančné nároky súvisiace s ponukou, táto 

akceptovaná nebola. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2016 v miestnosti tajomníka 

fakulty za účasti oboch referentov VVČ, prodekana pre VVČ, tajomníka, ako aj zástupcov 

dodávateľskej IT firmy DATAROOM, s.r.o Nitra.  Aktuálne je možné iba zopakovať, čo sa 

píše aj vo VS za ostatné roky, že žiadaný PC program by naisto zber a spracovanie týchto 

dát zrýchlil, uľahčil, zefektívnil. Referát VVČ takýto program pre učiteľov 

a administrátorov, ktorí by to spracúvali, 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 2016“ v bode A), podobne, ako sme to uvádzali vo VS za rok 2015, spracovaná až 

po zakúpení vhodného programu a následnom naplnení jeho databáz údajmi za príslušný 

kalendárny rok. Do toho času prodekan pre VVČ za asistencie referenta pre túto agendu 

vypracovali návrh odporúčaní dekana a prodekana pre VVČ a PhD. štúdium vo veci AO. 

Odporúčanie formou listu bolo adresované vedúcim katedier v zmysle, aby inštruovali 

svojich doktorandov a interných zamestnancov (na UTPČ) predmetné údaje a podklady 

k nim si zachovávať vo svojich agendách priebežne, počas celého roka. V prípade, že 

nastane kedykoľvek potreba takéto údaje predkladať, či už za fakultu alebo za katedry, resp. 

za jednotlivcov, musí každý AZ sám za seba vedieť operatívne potrebné údaje a/alebo 

podklady predložiť. List pod značkou FZSP/VR 573-2017_VVČ_LG, bol zaslaný vedúcim 

katedier mailom začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku, 2017. O tejto skutočnosti sa 

bude podrobnejšie pojednávať v nasledujúcej VS_VVČ za rok 2017. 
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ČASŤ B) 

Údaje o citačnom indexe interných zamestnancov fakulty (na UTPČ).  

Výsledky tejto časti atribútov ocenení, na rozdiel od rokov predchádzajúcich, je možné 

v čase tvorby tejto výročnej správy reálne za fakultu štatisticky prezentovať. Dôvodom je 

skutočnosť, že sa v roku 2016, na základe iniciatívy referentov VVČ a účinnej podpory zo 

strany zodpovedného, od 1.1.2016 vymenovaného prodekana pre VVČ, RNDr. Mgr. 

Jaroslavy Brňovej, PhD.,  podarilo naplniť internú knižničnú databázu Birep citáciami, ktoré 

sa tam dovtedy dostávali iba sporadicky. Ba čo viac, citácie s kódom C1 a C2 v databázach 

WoS a Scopus, z pohľadu kvality najdôležitejšie, takmer vôbec nie. O citačnom indexe TZ 

fakulty za rok 2016 a súčasne aktualizáciu údajov za rok 2015 poskytuje podkapitola č. 3.6.2. 

  

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 (VS_VVČ fakulty a pod.). Oba typy 

ukazovateľov sa do roku 2014 sumarizovali a spracúvali nielen z pohľadu celej fakulty, ale 

aj separátne pre každú OV, v ktorej fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. 

V podkapitole 3.6.1 – AO časť A) sa predmetné údaje za roky 2015 a 2016, už z vyššie 

spomenutých dôvodov, nenachádzajú. Preto v nej v rámci tabuľky č. 17 ponechávame aspoň 

výsledky, ktoré boli spracované do roku 2014.  

 
Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania... 
 
K dátumu spracovania údajov do VS_VVČ za rok 2016 (august-október 2017) nie sú dáta 
za rok 2016 zozbierané a štatisticky spracované (viď podrobné zdôvodnenie v kapitole 3.6). 
Tabuľka č. 23 zachytáva teda údaje za predchádzajúce obdobia, t. j. roky 2010-2014. 
 

Tabuľka č. 23: Porovnanie aktivít časti A) atribútov ocenení za kalendárne roky 2010- 2014 

 
 
P.č 

 
 

Druh činnosti 

Počet 

 
ROK 2010 

 
ROK 
2011 

ROK 2012 
LaFV/SaBV/S

P 

ROK 2013 
LaFV/SaBV/S

P 

ROK 2014 
LaFV/SaBV/S

P 

1. 

Počet grantových 
úloh, na riešení 
ktorých sa 
podieľali tvoriví 
zamestnanci 
FZSP 

Nesledovan
é 34 20/7/27 

 
 

9/8/17 
 
 

 
7/10/17 

 

2. 
Podujatia 
domáce – 
pozvaný referát 

Nesledovan
é 

Nesledovan
é 10/4/14 6/0/6 

 
 

20/1/21 
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3. 
Podujatia 
domáce – 
prihlásený 
referát 

Nesledovan
é 

Nesledovan
é 60/2/62 

 
47/13/60 

 

 
18/12/30 

 

4. 

Podujatia 
domáce so 
zahraničnou 
účasťou- 
pozvaný referát 

30 23 22/24/46 
 

14/2/16 
 

 
6/1/7 

 

5. 

Podujatia 
domáce so 
zahraničnou 
účasťou- 
prihlásený  
referát 

82 130 79/29/108 
 

44/8/52 
 

 
18/1/19 

 

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

34/1/35 
 

7. 
Podujatia 
zahraničné-
pozvaný referát 

16 42 50/14/64 
 

16/11/27 
 

 
8/4/12 

 

8. 
Podujatia 
zahraničné-
prihlásený 
referát 

43 74 36/16/52 
 

12/17/29 
 

 
19/20/39 

 

9. 

Organizovanie a 
vedecká 
garancia 
podujatia- 
medzinárodného 

11 14 20/21/41 
 

11/21/32 
 

 
14/14/28 

 

10
. 

Organizovanie a 
vedecká 
garancia 
podujatia- 
domáceho 

24 76 21/5/26 
 

12/3/15 
 

 
 

7/3/10 
 

11
. 

Členstvo 
v medzinárodnýc
h 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 
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16
. 

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

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

3/5/8 
 

17
. 

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

 
--/2/0 

 
--/3/0 

 
--/1/0 

 
--/4/7 

 
 

-/1/1 
 

18
. 

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

 
--/0/0 

 
--/0/0 

 
--/0/0 

 
--/1/1 

 
 

-/0/0 
 

POČET 
EVIDOVANÝCH 
AKTIVÍT SPOLU: 

312 563 
 

476/187/663 
 

 
282/151/433 

 
229/99/328 

 
NÁRAST/POKLES 
OPROTI 
PREDCHÁDZAJÚCIM 
ROKOM (v %) 

--- 
o 251 

výstupov 
viac  

(nárast=+81%) 

o 100 výstupov  
viac  

(nárast = +18%) 

o 230 výstupov 
menej  

(pokles= -35%) 

o 105 výstupov 
menej  

(pokles= -24%) 

 
Atribút ocenenia – Časť B) – citácie 
 

Čo sa týka AO – časť B) – citovanosť autorov FZSP, Tabuľka č. 24 poskytuje sumárne údaje 

o citačnom indexe autorov za roky 2015 a 2016 a to z pohľadu celej fakulty. Údaje o počte 

citácií autorov zaradených do príslušnej OV, tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke (roky 

2010-2014) boli spracúvané práve na základe spomínaného centrálneho zberu dát na referáte 

VVČ prostredníctvom Formuláru VVČ. Ten tvorí prílohu č. 5 (pre OV6) a prílohu č. 6 (pre 

OV18) tejto VS_VVČ 
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Tabuľka č.24: Prehľad citácií tvorivých pracovníkov FZaSP za roky 2012-2016 
 

ROK Oblasť 
výskumu 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 

SPOLU 

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

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

C3 
/citácie 
v zahraničných 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/  

C4 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/ 

C5 
/recenzie 
v  zahraničných 
publikáciách/ 

C6 
/recenzie 
v domácich 
publikáciách/ 

2012 

OV_06. 0 0 8 15 1 0 24 

OV_18. 
355 /v tom 98 

WoS/ 1 Scopus 20 21 5 11 413 

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 FZSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 1.12.2016)14 

340 (351) 1 13 (14) 46 (58) 0 1 401 
(425) 

2016 
: 

Celá FZSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 16.08.2017) 

304 0 57 96 0 6 463 

 

Citačný ohlas na publikácie TZ fakulty (na UTPČ) v roku 2016 zaznamenal v porovnaní 

s rokom 2015, čo sa týka celkového počtu citácií, nárast o 38 citácií. Oproti roku 2015 je ale 

menej citácií s kódom C1, o 47. To však nemusí byť úplne relevantný ukazovateľ. Je totiž 

pravdepodobné, že niektorí autori, ktorí majú práce indexované v databázach WoS a Scopus, 

svoje citačné rešerše na referát VVČ neposkytli a ich citácie sa teda do databázy Birep, do 

času tvorby tejto VS_VVČ, nedostali. Úvaha že citácií autorov fakulty s kódom C1 je oveľa 

viac ako je nateraz evidované v Birep je adekvátna. Dôvodom je predpoklad, že interní TZ 

                                                 
14 Pôvodné údaje, uvedené vo VS_VVČ za rok 2015 boli ku dňu aktualizácie (16.8.2017) prečiarknuté a platia údaje uvedené v 
zátvorkách 
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sa aktuálne pripravujú alebo sa budú pripravovať k svojim vedecko-pedagogickým 

kariérnym postupom. Pri zostavovaní habilitačných či vymenúvacích spisov budú mať snahu 

o kompletizáciu svojej bibliografie. S tým bude spojená snaha  naplniť databázu Birep 

všetkými doteraz publikovanými výstupmi (aj staršieho dáta), vrátane citácií. Tým sa môže 

navýšiť nielen počet starších publikácií v Birep ale súčasne aj citácií. Ťažiskom kritérií FZSP 

pre HaVK sú totiž okrem pedagogickej prace na VŠ práve aj publikácie a citácie, 

dokladované oficiálnym rešeršom z databázy Birep. 

Ale faktom je, že počet 304 citácií v kóde C1, vykázaných za celú fakultu, je významným 

a dôležitým znakom kvality práce autorov fakulty. Je to tiež znakom zlepšenej 

disciplinovanosti citovaných autorov pri predkladaní citačných rešerší za uplynulý rok, a to 

nielen databázovaných, ale aj tých s nižšou kvalitou (C3 a C4). Práve týchto citácií je oproti 

roku 2015 o 81 viac, čo je väčší ako 100% nárast. Iste k tomuto faktu prispelo, už v kapitole 

2.1 spomenuté, opatrenie vo forme IND_Birep_2016“: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_f

zasp_k_birep_2016_1.pdf 

Stále platí, že je nutné spracúvať kvalitné citačné rešerše (s vylúčením všetkých autocitácií), 

aby sa následne, do IKS_Birep dostávali iba „čisté“ citácie. Potvrdilo sa to aj v čase tvorby 

tejto VS, nakoľko bola zo strany UK poskytnutá na referát VVČ informácia o aktuálnych 

zmenách a zvýšenej pozornosti pri preklápaní citácií do systému Birep. V rámci školení 

pracovníčok univerzitných knižníc ktoré prebehli v roku 2016, boli stanovené nové pokyny 

a postupy. Tieto sa majú, okrem iných zmien, naplno prejaviť v pripravovanom, 

inovovanom, celoslovenskom systéme evidencie publikačnej a citačnej činnosti nazvanom 

CREPČ 2. Toto bol zo strany referátu VVČ fakulty už dlho očakávaný metodický pokyn, 

nakoľko z denno-dennej praxe referentov neustále vyplývala potreba mať k dispozícii 

kvalitnú, relevantnú, internú citačnú databázu použiteľnú napr. pre účely efektívneho 

zostavovania akreditačných spisov alebo iné potreby, ako napr. kvalifikačné postupy TZ. 

 

Hodnotenie ARRA 2016 
 
V rokoch 2007-2015 bolo Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) 

vykonané  hodnotenie fakúlt verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku. 

Pripomeňme, že toto hodnotenie sa uskutočňuje každoročne na základe verejne dostupných 

a overiteľných údajov o vzdelávaní a výskume fakúlt. V roku 2016 boli podkladom pre toto 

hodnotenie údaje za rok 2015. FZSP TU v Trnave bola opäť hodnotená (od roku 2009) 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_fzasp_k_birep_2016_1.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_fzasp_k_birep_2016_1.pdf
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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 FZSP v rámci 

skupiny MED podľa tohto hodnotenia, vykonaných v rokoch 2007-2015, uvádzame 

v nasledujúcej Tabuľke č. 25. 
Tabuľka č.25: Umiestnenie v ARRA v rámci skupiny MED v rokoch 2007-2015 

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  
 
Podklady (z príslušného referátu) pre spracovanie kapitoly o edičnej činnosti na FZSP za 

rok 2016 odovzdané neboli. 

2.6 Tvorivá činnosť  

Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZaSP bolo v roku 2016, podobne ako v predchádzajúcich 

rokoch, garantované Etickou komisiou TU FZaSP v Trnave. Tento orgán bol na FZaSP 

kreovaný ešte v roku 2011, konkrétne dňa 14.12., na riadnom pracovnom zasadnutí VR 

FZaSP. V rámci bodu programu č. 7 bol navrhnutý a následne schválený Štatút EK, ako aj 

jej prvé zloženie. Etická komisia je nezávislý poradný orgán dekana a bol zriadený 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 disponuje od januára 2013 rokovacím poriadkom. 

V zmysle týchto dokumentov postupuje pri posudzovaní projektov biomedicínskeho 

výskumu realizovaného na TU FZaSP v Trnave. Témy, na ktoré sa zameriava, sú z odborov 
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biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, psychológie, sociálnej 

práce. Sleduje výskumné projekty fakulty tak, aby tieto boli realizované podľa zásad ochrany 

fyzického a psychického zdravia ľudí, zahrnutých v projektoch ako výskumná vzorka. 

Zloženie Etickej komisie FZaSP bolo v roku 2016 menené a to z viacerých dôvodov. 

V období do júla 2016  Etická komisia TU FZaSP v Trnave  pracovala ešte vo svojom 

pôvodnom v zložení: 

PREDSEDA:  doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. 

PODPREDSEDA: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

ČLENOVIA:  Mons. ThLic. Róbert  Bezák,  CSsR. – externý člen 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

MUDr. Alexandra Šimková, PhD.                                                                                              

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Martin Vereš, PhD. 

TAJOMNÍK:  PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

Od októbra 2016 Etická komisia TU FZaSP pracovala v obnovenom zložení a to ako 

z dôvodu úmrtia jej predsedu, doc. Saláta, tak aj z dôvodu pracovno-právnych zmien, ktoré 

nastali u dvoch jej členov. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru skončilo členstvo 

MUDr. Alexandry Šimkovej, PhD. a pre dlhodobý pobyt v zahraničí skončilo členstvo aj 

Mons. ThLic. Róbertovi Bezákovi, CSsR, externému členovi etickej komisie. Nové, 

obnovené zloženie etickej komisie bolo navrhnuté a schválené vedeckou radou fakulty dňa 

12.10.2017, ktorá na základe tajného hlasovania prijala pre každú z navrhnutých zmien 

samostatné uznesenia pod číslami 5/2/2016, 6/2/2016 a 7/2/2016. Od tohto dňa bolo zloženie 

etickej komisie nasledovné:  

PREDSEDA:  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 

PODPREDSEDA: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

ČLENOVIA:              doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

MUDr. Andrej Klepanec, PhD. MPH., EBIR – externý člen 

MUDr. Marián Streško, PhD.                                                                                                            

                                  PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

                                  PhDr. Martin Vereš, PhD. 

TAJOMNÍK:              PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

Etickej komisii TU FZaSP v Trnave boli v roku 2016 predložené  4 žiadosti, z toho 1 žiadosť 

o schválenie realizácie výskumu k bakalárskej práci, 1 žiadosť o schválenie realizácie 
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výskumu k diplomovej práci a 2 žiadosti  o schválenie realizácie výskumu  k dizertačnej 

práci. Z odboru verejné zdravotníctvo boli 3 žiadosti a z odboru ošetrovateľstvo bola 1 

žiadosť. 

Korešpondenčným hlasovaním boli schválené žiadosti: 

Bakalárske práce: 

• Veronika Kovšová: „Pohľad študentov ošetrovateľstva na praktickú výučbu 

a mentoring“ 

Magisterské práce:  

• Bc. Monika Hulínová: „Vplyv gynekologických preventívnych prehliadok na včasné 

odhalenie ochorenia“ 

Dizertačné práce:  

• Mgr. Katarína Dudáková: „Využitie klinických štandardov v manažmente 

pediatrických pacientov s infekciami močových ciest vo Fakultnej nemocnici 

Trnava“ 

• MUDr. Marcela Haršányiová: „Progres Alzheimerovej a vaskulárnej demencie 

u ľudí žijúcich v domovoch sociálnych služieb a v domácom prostredí“ 

 
Hodnotenie úrovne v oblasti vedy v roku 2016 

V roku 2016 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 2015. Správa o výsledkoch VVČ za FZSP TU 

v Trnave za rok 2016 sa spracúvala tento krát o čosi neskôr, než tomu bolo zvykom po 

ostatné roky. Bolo tomu z dôvodu prílišnej časovej a pracovnej zaneprázdnenosti referentov 

VVČ, ktorým sa výrazne navýšila agenda z už, v kapitole č. 2.1 a 3.6 časť A) spomenutých 

dôvodov (t. j. pribudli procesy HaVK, pribudla tiež agenda spracúvania citácií a vstúpilo do 

platnosti IND_Birep_2016). VS_VVČ za FZSP za rok 2015 sa teda spracúvala až v období 

november 2016-január 2017. Následne, po jej dokončení a odobrení prodekanom a dekanom 

fakulty, bola predložená na najbližšie rokovanie VR fakulty. Jej prerokovanie bolo zahrnuté 

do programu 1. riadneho pracovného zasadnutia VR FZSP v roku 2017, konkrétne dňa 

8.3.2017. Správu predložila prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. VR si správu vypočula, prerokovala 

a potrebnou väčšinou hlasov prijala uznesenie č. 2/1/2017, ktorým VS_VVČ za FZSP za 
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rok 2015 zhodnotila a jej výsledky zobrala na vedomie. Táto VS_VVČ spolu s prílohami 

je zverejnená na webovom sídle FZaSP: 
(link: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/vyrocne-spravy/Vyrocna_sprava_VVC_FZaSP-2015.pdf). 

Originál v tlačenej a zviazanej forme sa nachádza na referáte VVČ FZSP TU v Trnave. 

Súčasne je výber z prezentácie VS_VVČ za rok 2015 prílohovou časťou originálu zápisnice, 

v ktorej sa o predmetnom bode programu pojednáva:  
link na zápisnicu: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vr-zapisnice/VR-8-03-2017.pdf 
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3. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY TU FZaSP 
 

 

3.1 Informácie o  poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní v rámci medzinárodnej 
spolupráce  

 
• V roku 2016 boli sú aktívne fakultné zmluvy s 29 VŠ pracoviskami v rámci programu 

ERASMUS+ - pozri tabuľka nižšie.  

 

3.2 Prehľad mobilít študentov a učiteľov a zamestnancov Erasmus+ (v nasledujúcej 
tabuľke) 

 
Študenti: 
  
A1.Vycestovali:         
AR 2015/2016  VZ OŠE LVM SP 

počet 
študentov 14 2 4 7 1 
stáž   1 4 7 1 

výučba   1       
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AR 2016/2017  VZ OŠE LVM SP 

počet 
študentov 12 4   3 5 

stáž   1   3 2 

výuka   3     3 
 

A2. Prijatí zahraniční študenti – prehľad podľa študijných odborov :  

AR VZ SP OŠE LVM 

2014/2015 2-Grécko       

2015/2016         

2016/2017 1-Grécko 1-Španielsko, 1-ČR     

 

Učitelia a zamestnanci - prehľad  

  Učitelia  a zamestnanci 

AR Prichádzajúci Odchádzajúci 

2014/2015 3 5 

2015/2016 9 4 

2016/2017 11 5 

 
 

 
Zamestnanci vysokej školy  
 
Zahraničné pracovné cesty sú integrálnou súčasťou činnosti učiteľov a pracovníkov fakulty. 
Prehľad uskutočnených pracovných ciest podľa krajín ako aj účelu v hodnotenom roku je 
v tabuľke nižšie.    

 
 

Navštívená krajina 
Počet 

vycestovaní 
Belgicko 4 

ČR 77 
Dánsko 4 

Francúzsko 1 
Grécko 3 

Holandsko 3 
Keňa  3 
Kórea 2 
Litva 1 
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Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní 

odborná exkurzia, výstava 7 
pracovné stretnutie, odborné konzultácie 20 
študijný pobyt (Erasmus teacher mobility, iné) 5 
účasť na konferenciách, seminároch, sympóziách 
a pod. 

61 

riešenie projektu 28 
účasť v komisiách  12 
  
Spolu 133 

 
 

3.3 Ďalšie medzinárodné  a rozvojové aktivity 
 
Na fakulte začalo v septembri 2016 vzdelávanie Odborník na riadenie vo verejnom 

zdravotníctve - Master of Public Health /MPH - pre viac ako 40 študentov. Ide o 

ministerstvom zdravotníctva akreditovaný špecializačný program pre zdravotnícke povolanie 

verejný́ zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant MPH s medzinárodne porovnateľným 

obsahom. 

 

V akademickom roku 2016/2017 začal študijný program Vzdelávanie a zdravotníctvo v 

rozvojovej spolupráci - zatiaľ jediný na Slovensku. Je kombináciou študijných odborov 

predškolská a elementárna pedagogika a verejné zdravotníctvo. Realizuje sa súbežne na 

Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU. 

 

Na katedre verejného zdravotníctva TU FZaSP pokračuje spolupráca v rámci zmluvy medzi 

TU v Trnave a Univerzitou v Scrantone, USA každoročnými prednáškami študentov 

a profesorov z katedry zdravotníckeho manažmentu. Tentokrát sme hostili z USA aj študentov 

a profesorov zdravotníckeho manažmentu z University of Central Florida. Podujatie sa 

uskutočnilo v máji 2016. 

Lotyšsko 3 
Maďarsko 3 
Nemecko  2 
Nórsko 1 
Poľsko 9 

Portugalsko 1 
Rakúsko 8 
Rusko 1 

St. Lucia 3 
Španielsko 3 
Taliansko 1 

Spolu  133 
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Na katedre sociálnej práce TU FZaSP pokračuje spolupráca v rámci medzinárodných  siete 

ERIS, SOWOSEC (Joint Degree), CEEPUS ako aj na bilaterálnej úrovni (Univerzity of 

Opole, Dragomanov University, Jagiellonian University, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská 

Univerzita v Českých Budějoviciach, a iné). Výsledkom je aktívna pedagogická i vedecká 

spolupráca tak pri spoločných publikáciách s domácimi i zahraničnými odborníkmi, ako aj 

výskumných úlohách 

 
Členky katedry ošetrovateľstva TU FZaSP sa opakovane zúčastňujú humanitárnych 

zdravotníckych aktivít zameraných na riešenie problémov migrantov (Grécko).  

 

3.4 Medzinárodné projektové aktivity TU FZaSP r. 2016 
 

Donor projektu Názov projektu Trvanie projektu 

Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency 

Projekt FINALLY- 1/11/2012 - 31/1/2016 

Consumers, Health, Agriculture 
and Food Executive Agency 

Projekt (SH-CAPAC) - 
1/2016 – 12/2016 

FP-7 Projekt CENTER - TBI 1/10/2013 - 31/3/2020 
Projekt GENOVATE 1/1/2013 -  31/12/2016 

 
Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU sa riešia výskumné projekty v EU priestore.  

Výskumný projekt v rámci FP7 -  CENTER TBI  je zameraný na  výskum ťažkých úrazov 

mozgu, v roku 2016 sa skončil projekt GENOVATE, ktorý bol venovaný rodovej rovnosti  

a rovnosti príležitostí zamestnancov v univerzitnom prostredí. FINALLY je projekt 

medzinárodnej spolupráce zameraný na rómsku problematiku a SH CAPAC rieši prístup 

k zdravotnej starostlivosti  v členských  štátoch EU pre ľudí , ktorí sú pod tlakom migrácie.  

 

Ďaľšie aktivity  

• založený Fond pre podporu mobilít zamestancov Erasmus+ do výšky 2 000 Eur - 

dofinancovanie grantu z TU 
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• podpora študentov a zamestnancov –koordinátori Erasmus+ aj na katedrách, definované 

postupy,  flexibilita   

• snaha o efektívnejšu prácu projektovej komisie 

• PR aktivity  zamerané na  propagáciu na zahraničných  ciest –  napríklad seminár 

22.3.2017  

 
 
Súhrn  
 

Obsiahly kvantitatívny výpočet  aktivít, stále je  ale  priestor pre  zlepšovanie (SO) a síce:   

• zúročiť  medzinárodné výskumné projekty a výskumný potenciál  „mladých“   

• zahraničné aktivity a mobility PhD študentov by mali byť povinnosťou  

• akceptácia zahraničných študentov/príprava študijných  programov v  EN - nielen 

Erasmus+  

• rozširovanie kontaktov na východ – odporúčanie v rámci univerzity  

• spolupráca medzi odbormi, katedrami (konvergencia)  

• vyššia využiteľnosť mobilít vo výučbe, marketingu.  
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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 Sub-

county 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), hlásenia 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 v zdravotníctve. 

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 6.9.2016 skončilo trojročné 

Memorandum o porozumení. Dohodnutá spolupráca zahŕňala 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.).  

 Msambweni County Referral Hospital (Podpísané Memorandum o porozumení dňa 

7.marca 2016 na obdobie 5 rokov zamerané na spoluprácu v oblastiach zdravotníctva, 

vzdelávania, výskumu, publikačnej činnosti atď.) 
 

4.3 Financie 
Aktivity špecifického pracoviska v Keni v regióne Kwale v danom období finančne podporilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie 

na zabezpečenie prevádzky špecifického pracoviska. 
 

 

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

 
V mesiacoch júl – august 2016 to bola jedna zahraničná pracovná cesta na špecifické 
pracovisko v Kwale v počte štyroch ľudí (Dr.Jakubcová, Dr.Kaiglová, Dr.Rafajdus, 
Dr.Kráľová).   
 Odborní asistenti:  

1. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. /KLVMvZ/ 
2. PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. /KSP/ 
3. Mgr. Michal Rafajdus, PhD. /KVZ/ 

 
 Doktorandka:  

1. Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. /KVZ/ 
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4.5 Zrealizované aktivity a malé granty na špecifickom pracovisku v Keni/na Slovensku 
 

KEŇA 
1. „Implementácia tréningových aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť zber, 

analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v Matuga Sub-county.“ 
Nadviazanie na pilotný projekt Hodnotenie potrieb zdravotníckych a komunitných 
zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich hlásnu službu surveillance v regióne Kwale 
(marec-apríl 2015). Na základe výsledkov hodnotenia potrieb, po konzultáciách 
s koordinátorkou surveillance- madam Hannah Kache Ndupha a v súlade s technickým 
guidelinom Svetovej zdravotníckej organizácie platným pre surveillance v Keni sme 
zostavili a zrealizovali tréning na dvoch úrovniach pre: zdravotníckych a komunitných 
zdravotníckych pracovníkov- špecifikovane podľa náplne ich práce. Tréningom sa 
geograficky pokryl región Matuga, v ktorom sa nachádza 21 zdravotníckych zariadení- 
účastníkmi tréningu tak boli vždy 1 zdravotnícky a 1 komunitný zdravotnícky pracovník 
zodpovedajúci za hlásnu službu surveillance.  
 
Splnené ciele tréningu: 
 Poskytnutý nástroj na hlásnu službu surveillance (tablet) pre 21 zdravotníckych 

zariadení v Matuga Sub-county 
 Zdravotnícki pracovníci majú počítačové zručnosti pre prácu s tabletom 
 Zlepšená úroveň vedomostí a zručností zdravotníckych pracovníkov v hlásení 

prenosných ochorení 
 Pravidelné dáta o nových prípadoch a epidémiách v adekvátnom čase a kvalite 
 Komunitní zdravotnícki pracovníci poznajú prioritné diagnózy prenosných 

ochorení, vedia aplikovať štandardné definície prípadov a realizujú hlásnu službu 
použitím štandardných hlásnych formulárov. 
 

2. „Zefektívnenie zberu, spracovávania a analýzy dát v nutričných centrách v Kwale 
regióne pomocou IT technológie.“  V rámci projektu boli vytvorené štyri online databázy, 
ktoré jednak umožňujú okamžitý prístup dát ako pre lokálneho partnera, tak i pre našu 
fakultu. Týmto spôsobom je vytvorený priestor pre pravidelné vyhodnocovanie dát našich 
nutričných centier a ich odborné publikovanie. Pravidelné vyhodnocovanie nutričných dát 
umožní lepšie identifikovať príčiny a faktory detskej podvýživy v regióne Kwale, zhodnotiť 
potreby a účinnosť zvolenej liečby a sociálnej pomoci.  

 
3. „Merania rozsahovo-pohybového aparátu na žiakoch v Kwale.“  Hlavným cieľom 

projektu bolo vykonať posturologické a rozsahové merania u žiakov (vek 14-16 rokov, 
chlapci) v Kwale na troch základných školách. Na získanie informácií o pohybových 
návykoch a frekvencii vykonávaného pohybu sme použili dotazníkovú metódu. Všetci žiaci 
podstúpili vstupné merania, ktoré pozostávali zo zisťovaní dychového stereotypu, 
postavenia panvy, merania obvodu pásu, pretiahnutia (trakcie) chrbtice,  merania extenzie 
v bedrovom kĺbe, merania rotácie ramien a lordózy. Merania sme fotograficky 
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zdokumentovali pre ďalšiu odbornú analýzu správneho postavenia osi žiakov. Momentálne 
prebieha proces spracovania jednotlivých meraní.  

 
4. „Kontrola eliminácie schistosomózy (a iných zanedbávaných tropických ochorení) 

v rurálnych oblastiach Kene: vypracovanie plánu spolupráce  medzi KEMRI (The Kenya 
Medical Research Institute) a TU v Trnave.“  Vypracovanie plánu  spolupráce medzi 
KEMRI (The Kenya Medical Research Institute) a TU FZaSP pri kontrole úspešnosti 
eliminácie schistosomózy (príp. iných  zanedbávaných tropických ochorení) v  rurálnych 
oblastiach krajiny, príp. zistenie asociácie medzi schistosomózou a inými ochoreniami 
(hepatitída typu  C, pôdou prenášanými helmintózami). Spolu s pracovníkmi KEMRI, 
Kwale sme v teréne zisťovali   prítomnosť infikovaných sladkovodných slimákov Bulinus 
globosus  z podozrivého vodného zdroja – potoka s bujnou vegetáciou v okolí lokality 
Mwachinga. Zisťovali sme možnosti laboratórnej diagnostiky  v  laboratóriách  CMR 
Laboratory Kwale, Lukore Dispensary Lab, Matuga Dispensary Lab  a praktické 
predvedenie používaných metodík ako mikroskopické sledovanie parazitárnych štádií 
Plasmodium falciparum v tenkom filme a hrubej kvapke. Zisťovali sme tiež  povedomie  
o šírení  zanedbávaných tropických ochorení (NTD) u školopovinných detí, vo veku 9-12 
rokov, vo  vybraných oblastiach regiónu prostredníctvom štandardizovaného dotazníka, 
ktorý bol vyvinutý ako skreeningový nástroj pre školopovinné deti pri sledovaní 
parazitárnych ochorení Švajčiarskym inštitútom pre tropické choroby. Výsledky dotazníka 
naznačujú okrem vysokého výskytu malárie v tejto oblasti (až 86% detí referovalo 
prítomnosť tohto ochorenia v minulých mesiacoch) aj znížené povedomie  o spôsobe šírenia 
schistosomózy (6,6% detí) a nízky socio-ekonomický status sledovanej populácie detí (len 
53,3% žije v dome so zavedenou elektrinou a až 36,6% žije v hlinených obydliach). 

 
5. Dňa 7.marca 2016 bolo podpísané päťročné memorandum o porozumení s novým lokálnym 

partnerom na kenskom pobreží, a to s Msambweni County Referral Hospital. 

 
6. Dňa 6.septembra 2016 sa skončila platnosť trojročného memoranda o porozumení 

s partnerom Kenya Medical Training College v Msambweni. 
 

 
SLOVENSKO 

1. Dňa 11.apríla 2016, v rámci Fakultných dní zdravia, sa konala v Aule Pazmáneum 
prednáška o rozvojových aktivitách našej fakulty na africkom kontinente. Vedúca 
špecifického pracoviska v Keni v regióne Kwale predstavila zrealizované ale i aktuálne 
rozvojové aktivity v Južnom Sudáne a v Keni. Pozvaný hosť, Viktor Otieno Okech, rodák 
z kenského Nairobi, vyštudovaný sociálny pracovník a odborník z nutričného centra, 
porozprával o svojej krajine, o živote v slume i o jeho práci s podvyživenými deťmi 
z nairobských slumov. 

 

Špecifické pracovisko v Keni umožnilo počas roka 2016 fakultným vedeckým pracovníkom, 
učiteľom a doktorandom participovať na realizácii aktivít, čo smeruje k zvýšeniu úrovne 
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výučby na TU FZaSP, rozširuje ich poznatky a zručnosti, a zároveň tiež znamená prenos 
expertízy na miestnych odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v Kwale. 
 

4.6 Medializácia/Publikačná činnosť 
 
1. Jakubcová, D.: Tréning zdravotníckych pracovníkov v Keni. In Universitas Tyrnaviensis 

(Časopis Trnavskej univerzity v Trnave), 3/2016, s.17. ISSN: 1338-9025. EV 4665/12. 
2. Jakubcová, D., Rusnáková, V., Kache, H. N.: Needs for training in notifiable diseases 

surveillance for healthcare workers, Matuga sub-county, Kenya. In: Health for Public, 
Public for Health - Lublin : Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65272-24-9. – S. 186-197 (AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách) 

3. Jakubcová, D., Kráľová, Z., Kache, H. N.: Design of IDSR training for health workers in 
Matuga sub-county, Kenya. In: Language Competence in the Science, Zborník vedeckých 
prác, 2016.- ISBN  978-80-8082-983-4s.71-79. (AED Vedecké práce v domácich 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách) 

4. Dudáková, K., Grendová K., Mwavita J.: Training health workers providing health care 
to patients with HIV in the region Kwale. In: Health for Public, Public for Health - Lublin 
: Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65272-24-9. - S. 171-185. (AEC Vedecké práce 
v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách) 

5. Pozor na to čo dýchame. In Global News, 4.9.2016. (článok o práci Doc.Mareka Majdana) 
Dostupné na: http://www.globalnews.sk/veda-a-technika/pozor-na-to-co-doma-dychame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=6B80567CD2684D2D85124D7FADF1D6EA
http://www.globalnews.sk/veda-a-technika/pozor-na-to-co-doma-dychame
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FOTODOKUMENTÁCIA: 
Obrázok č.1: Sekcia práca s tabletmi počas vzdelávacieho tréningu 21 zdravotníckych 
pracovníkov  

 
 
Obrázok č.2: Účastníci vzdelávacieho tréningu pre 21 zdravotníckych pracovníkov  
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Obrázok č.3: Vzdelávací tréning pre 21 komunitných zdravotníckych pracovníkov 

 
 
Obrázok č.4: Účastníci vzdelávacieho tréningu pre 21 komunitných zdravotníckych 
pracovníkov  
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Obrázok č.5: Možnosti laboratórnej diagnostiky  v laboratóriu Matuga Dispensary  

 
 
Obrázok č.6: Merania rozsahovo-pohybového aparátu na žiakoch v Golini Primary School, 
Kwale 
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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. 

4. Medirex, 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 2016 pokračovala na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej 

len „FZaSP“) konsolidácia finančných prostriedkov, orientovaná na úsporu nákladov v hlavnej 

činnosti zvýšením produktivity práce tvorivých zamestnancov, reštrukturalizáciou procesov 

FZaSP a pokračovaním v racionalizačných opatreniach.  

Fakulta pri hodnotení hospodárenia za kalendárny rok 2016 vychádzala z Výkazu ziskov 

a strát. FZaSP zaznamenala kladný výsledok hospodárenia v hlavnej aj podnikateľskej činnosti. 
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Graf č.9 znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2012-2016 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. V zásade však prevláda kladný hospodársky výsledok. 

 
 

Graf č. 9: Hospodársky výsledok za r.2016 
 

 

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

univerzite ministerstvo školstva.  Tabuľka č. 26 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých 

rokoch a vyčísľuje ich rozdiel. 

     
Tabuľka č. 26: Porovnanie výšky zdrojov v jednotlivých rokoch

            

Druh výnosu Rok 2015 Rok 2016 Rozdiel 
Tržby, kurzové zisky       188 0      -188      
Iné ostatné výnosy 152 812 319 746 166 934 
Zákonné rezervy     1 625    87    -1 538 
Dotácie    2 088 607    2 143 475      54 868  
Výnosy spolu    2 243 232    2 463 308   220 076 

 
Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 143 475 €, čo tvorí 87 % 

z celkových zdrojov financovania fakulty. Trend vývoja podielu dotácie na celkových zdrojoch 

má klesajúci trend, v porovnaní s rokom 2015 pokles o 6%.  
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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 319 746 € t. j. necelých 13 % 

z celkových zdrojov financovania. V porovnaní s rokom 2015 získala fakulta o 166 934 € viac 

mimodotačných prostriedkov a to konkrétne na školnom – externí študenti. 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.27 a 28 sú uvedené náklady a výnosy FZaSP  

v roku 2016 podľa jednotlivých účtov za hlavnú činnosť. 

 
Tabuľka č. 27 Náklady z hlavnej činnosti (EUR)   

 Účet Druh nákladu Suma 
501  Spotreba materiálu      103 245 
502  Spotreba energie 30 429 
504 Predaný tovar      498 
511  Opravy a udržiavanie 11 133 
512  Cestovné tuz. a zahr. 24 527 
513  Náklady na reprezentáciu    2 476 
518  Ostatné služby       283 896 
521  Mzdové náklady    1 335 751 
524,525,527  Zákonné sociálne poistenie      479 210 
538, 545  Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary   1 651 
549  Iné ostatné náklady      113 710 
551  Odpisy        67 192 
 NÁKLADY   SPOLU   2 453 718 

13%

87%

Zdroje financovania fakulty
2  463 308 €

Mimodotačné prostriedky

Dotácie z MŠ
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Tabuľka č. 28: Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)  

 Účet Druh výnosu Suma 
649 Iné ostatné výnosy      319 746 
656 Zúčtovanie zákonných rezerv                87 
691 Prevádzkové dotácie     2 143 475 
 VÝNOSY   SPOLU      2 463 308 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK                9 589 

 
V roku 2016 dosiahla FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške                

9 589 €.  

V porovnaní s rokom 2015 celkové náklady fakulty vzrástli o 212 150 € najmä v položke 

mzdové náklady a ostatné služby. 

Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady vyplatené v celkovej výške 1 335 751 €. 

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. Medziročne 

narástli funkčné platy o 112 383 náklady na odmeny o 37 206 €. Náklady na vyplácanie DOVP 

poklesli o 2 047 €.  

Mzdové náklady tvorili 54,44 %  z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 2016. Graf 

č.11 znázorňuje zdrojovú štruktúru vyplatených mzdových nákladov v roku 2016. 
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Graf č. 11: Zdroje financovania mzdových nákladov 
Z dotačných prostriedkov neúčelových aj účelových boli mzdy financované vo výške 1 254 929 

€  t. j. 94 % z celkových miezd.  

Z mimodotačných  zdrojov boli  mzdy financované vo výške 42 144 € t. j. 3,16 % z celkových 

miezd. Z grantov boli vyplatené mzdy vo výške 38 679 € t. j. 2,89 % z celkových miezd.    

  

FZaSP od roku 2008 rozdeľuje mzdové prostriedky na jednotlivé nákladové strediská. 

Vyhodnocuje podľa nákladových stredísk výšku čerpania mzdových prostriedkov za 

kalendárny rok. Výška čerpania mzdových prostriedkov – funkčné platy v roku 2015 a 2016 

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 2016 vzrástli na katedrách hrubé mzdy. Tento trend bol spôsobený rastom 
priemerných miezd ale aj prijímaním nových zamestnancov. 

  
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 2016 

Rozdiel (tis. €) 

KSP 255 283 28 
KVZ 146 189              43 
KLVM 152 172 20 
KOŠE 202 264 62 
SPOLU 755 908 153 

 

Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 
2014, 2015 a 2016 je uvedený v tabuľke č. 31 (v tis. €).  

 
Tabuľka č. 31: Vývoj priemernej mzdy zamestancov bez odmien 

Kategória zamestnancov Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 
Pedagogickí zamestnanci 1 126 1 151 1 275 
Výskumní a umeleckí zamestnanci 718 828 873 
Zamestnanci centrálnej 
administratívy 

826 865 964 

Odborní zamestnanci 704 759 797 
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Nárast priemernej mzdy zamestnancov verejnej správy bol spôsobený  valorizáciou miezd zo 
strany MŠ od 1.1.2016 a od 1.7.2016 a taktiež zvyšovaním osobných príplatkov zo strany 
fakulty.  
Okrem mzdových nákladov tvorili významnú položku zákonné odvody do poisťovní v hodnote 
479 210 €. Spolu so mzdovými nákladmi tvorili 73,97 % z celkových nákladov fakulty. 
Značnú položku v nákladoch tvorili ostatné služby, v hodnote 283 896 €, ktoré zahŕňajú 
prevažne štipendiá doktorandov. V porovnaní s prechádzajúcim rokom vzrástli o 201 273 € 
spôsobené zmenou ekonomickej klasifikácie nákladov, vplyvom čoho sa štipendiá doktorandov 
presunuli z nákladovej položky iné ostatné náklady do nákladovej položky ostatné služby. 
Ministerstvo školstva vyčleňuje dotačné prostriedky aj na podporu praktickej výučby 
študentov. FZaSP má akreditované zdravotnícke študijné programy, v rámci ktorých prebieha 
aj praktická výučba študentov vo viacerých špecializovaných výučbových zariadeniach. 
Najvýznamnejšie postavenie medzi výučbovými zariadeniami má Fakultná nemocnica 
v Trnave. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok, priemerný počet študentov a priemerná 
výška dotácie na praktickú výučbu na jedného študenta FZaSP je uvedená v tabuľke č. 29                   
(v tis. €).    

 
Tabuľka č. 29: Priemerná výška dotácie na jedného študenta  

Rok Výška dotácie  
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta  
v eurách 

2010 318 549 579 
2011 304 505 602 
2012 269 459 586 
2013 237 352 672 
2014 238 325 732 
2015 213 322 661 
2016 204 277 736 

 
Ďalšou významnou nákladovou položkou boli odpisy v hodnote 67 192 €, tiež pokles o 36 594 

€ oproti roku 2015. 

Vzrástli náklady na spotrebu materiálu o 45 246 €, najmä nákupom tonerov a prístrojov 

a zariadení. Náklady na energie o 6 116 € poklesli. 

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

V roku 2016 bol zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 76 123 €. 

Tvoril ho predovšetkým drobný hmotný majetok.  

K 31.12.2016 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce. 

Dotácie na investičné aktivity FZaSP v kalendárnom roku 2016 neboli rozpísané. Nákup 

investícií, prevažne výpočtovej techniky, jej obnova a dopĺňanie boli kryté grantovými a 

mimodotačnými prostriedkami. 
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5.2 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 
 
FZSP v roku 2016 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti predaj publikácií a  

organizovanie domácich a medzinárodných konferencií.  

Prehľad nákladov a výnosov je uvedený v tabuľke č. 30 a 31. 

 
Tabuľka č. 30: Náklady z podnikateľskej činnosti (v €)  

Účet Druh nákladu Suma 
501 Spotreba materiálu 296 
504 Predaný tovar 882 
518 Ostatné služby 632 
521 Mzdové náklady                   1 225 
524,527 Zákonné soc. poistenie 428 
549 Iné ostatné náklady 272 
570 Vnútroorganizačné prevody 242 
 NÁKLADY   SPOLU                   3 978 

 

Tabuľka č. 31: Výnosy z podnikateľskej činnosti (v €)  

Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb 3 877 
604 Tržby za predaný tovar    955 
 VÝNOSY   SPOLU 4 832 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK                         854 

      
V roku 2016 dosiahla FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške 854 €. 
 

5.3 Nedočerpané finančné prostriedky 
 
Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2016 na neúčelovej dotácii vo výške 219 372 €, na účelovej 

dotácii vo výške 121 218 €. 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                  

1 053 180 €. 

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 2016 
 
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity prešla od r. 2006 viacerými zmenami. Vznikla zlúčením katedier 
teoretických odborov a laboratórnych vyšetrovacích metód a katedry biológie, mikrobiológie a 
imunológie v roku 2006 – vznik  Katedry teoretických odborov a vyšetrovacích metód, v roku  
2013 prešla ďalším vývojom a vzniká samostatná katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, 
ktorá   nadviazala na činnosť oboch katedier. V školskom roku 2012/2013 prvý krát promovali 
absolventi denného štúdia v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve pre 
bakalársky i magisterský stupeň.  Okrem vlastných vedeckovýskumných aktivít a vedenia 
štúdia Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, zabezpečuje katedra výučbu mnohých 
teoretických predmetov pre všetky ostatné odbory študované na fakulte. 
 

6.1.1 Organizácia katedry 
 

Charakteristika členov katedry: 

Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. – vedúca 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 
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doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – Garant odboru LVMvZ, tajomník katedry 

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 TU FZaSP 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, člen katedry  

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.  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 
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prof. MUDr. František Mateička, CSc. – člen katedry 

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 

 

PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. – vedúca pracoviska laboratórií, člen 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 

 

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

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

Vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 

Ostatné pedagogické aktivity:  

• Člen komisie pre rigorózne a štátne skúšky 

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

Vedecko-výskumné zameranie:   

• Spolupráca s komunitou a klubmi nepočujúcich a nedoslýchavých 

• Stratégie liekovej politiky 

• Farmakológia,farmakoepidemiológia, farmakoekonomika 

• Toxikológia 
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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  

• 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 

 

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. – člen katedry, katedrový správca MAIS 
Pedagogická činnosť v predmetoch: Biológia, Mikrobiológia, Bioštatistika, Seminár 
k bakalárskej práci 
Vedecko-výskumné zameranie 

• Klinická signifikancia rezistencie u gram-negatívnych baktérií Izolovaných z 
hemokultúr na Slovensku  

• Jednorázová dávka AZT 2g v liečbe akútnej excerebrácie chronickej bronchitídy u 
pacientov nad 60 rokov - prospektívne multicnetrické sledovanie  

• Oportúnne infekcie u HIV pozitívnych detí v Kambodži  
• Celoslovenská multicentrická štúdia infekčnej endokarditídy  
• Sledovanie bakteriálnych nozokomiálnych a komunitných meningitíd  

 
 
MUDr. Rastislav Husťák – člen katedry, odborný asistent 
Pedagogická činnosť v predmetoch: Fyziológia, patologická fyziológia, Vnútorné lekárstvo, 
Funkčná diagnostika 
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Vedecko-výskumné zameranie 
• Liečba idiopatickej a diabetickej gastroparézy 
• Klinický dopad digitálnej cholangoskopie 

 

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 

professor:   prof. MUDr. František Mateička, CSc.   
    prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  

prof.RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  
docent:    doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  
doc. PharmDr. Pavel Beňo, CSC. 

odborný asistent:  PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.  
MVDr. Alžbeta Kaiglová, CSc. 
RNDr. Jaroslava  Brňová (Sokolová), PhD. 
RNdr. Mária Dubovská, PhD. 
MUDr. Rastislav Husťák 
MUDr. Vincent Žákovič 

 
Doktorand:    Mgr. Soňa Hnilicová 

Mgr. Zuzana Bárdyová 
Mgr. Lucia Rapantová 

Externý doktorand:   MUDr. Tomáš Doležal 
Mgr. Silvia Vašková 

    Mudr. Jana Korytárová 
 

  

Počet interných učiteľov katedry k 31.12.2016: 12 
Počet externých učiteľov katedry k 31.12.2016: 8 
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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 

• 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 
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• 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 

Bakalárske štúdium (Bc.) 3(4)-ročné: 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externé  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

 

Študenti denného bakalárskeho štúdia sa zúčastnili programu ERASMUS v Českej republike. 
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Doktorandi  vedení  členmi katedry v akademickom roku 2015/16 

Školiteľ: 
 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

• Mgr. Zuzana Bárdyová  

 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

• Mgr. Lucia Rapantová – interný doktorand 
• Mgr. Silvia Vašková  - externý doktorand 
• MUDr. Jana Korytárová- externý doktorand 

 

prof.  RNDr. Vladimír Bošák, PhD. 

• Mgr. Soňa Hnilicová – interný doktorand 
• MUDr. Jarmila Kabátová – externý doktorand 
• MUDr. Tomáš Doležal – externý doktorand 

 

6.1.3 Vedecko-výskumná činnosť 
 
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 
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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 

• 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. Mgr. 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.32: Plán zvyšovania kvalifikácie členov katedry 2014-2017 

Meno, Priezvisko, vedecko-
pedagogický titul 

2014 2015 2016 2017 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, 

PhD. 
   Prof. 

PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.    Doc. 

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.    Doc. 
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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:  
 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 
Lieková politika / Pavol Beňo. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 72-90 [1 AH].. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13008.pdf 
 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 
Nežiaduce účinky liekov, farmakovigilancia / Pavol Beňo. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 102-131 [1,6 AH].. - 
Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13009.pdf 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Bariéry, na ktoré narážajú ľudia so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike / 
Pavol Beňo, Silvia Capíková, Ingrid Juhásová. 
In: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. - ISSN 2391-
9973. - Tom 21, 2 (2015), s. 73-84.. - Spôsob 
prístupu: http://www.problemy.edukacji.us.edu.pl/?page_id=90 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Vedomosti dospelej populácie o užívaní antibiotík / Ingrid Juhásová, Zuzana Janušková, 
Pavol Beňo. 
In: Logos Polytechnikos. - ISSN 1804-3682. - Roč. 7, č. 1 (2016), s. 64-76. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Prevencia rotavírusovej gastroenteritídy včera a dnes / Jaroslava Brňová, Naďa Kulková. 
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 155-159. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Autoimmune rheumatic diseases and Klinefelter syndrome = Autoimunitné reumatické 
choroby a Klinefelterov syndróm / Ivica Lazúrová et al. 
In: European Pharmaceutical Journal. - ISSN 2453-6725. - Vol. 63, Issue 2 (2016), s. 18-22.. - 
Spôsob prístupu: https://www.degruyter.com/view/j/afpuc.2016.63.issue-2/afpuc-2016-
0017/afpuc-2016-0017.xml 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13008.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13009.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=163037&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://www.problemy.edukacji.us.edu.pl/?page_id=90
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=115965&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100382&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164902&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
https://www.degruyter.com/view/j/afpuc.2016.63.issue-2/afpuc-2016-0017/afpuc-2016-0017.xml
https://www.degruyter.com/view/j/afpuc.2016.63.issue-2/afpuc-2016-0017/afpuc-2016-0017.xml
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ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Orálne nosičstvo Staphylococcus aureus u stomatologických pacientov v závislosti od 
podmienok v ústnej dutine : (Pôvodná práca - retrospektívna štúdia) / A. Kaiglová, J. 
Špajdelová, M. Stanko, E. Dubajová. 
In: Česká stomatologie. - ISSN 1213-0613. - Roč. 116, č. 1 (2016), s. 12-19.. - Spôsob 
prístupu: http://www.prolekare.cz/ceska-stomatologie-clanek/oralne-nosicstvo-
staphylococcus-aureus-u-stomatologickych-pacientov-v-zavislosti-od-podmienok-v-ustnej-
dutine-57756 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Genetika systémového lupus erythematosus. II. : Genetické faktory a rozdiely v prevalencii 
SLE u mužov a žien / Vladimír Bošák. 
In: Rheumatologia. - ISSN 1210-1931. - Roč. 30, č. 4 (2016), s. 127-133. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Genetika systémového lupus erythematosus. I. : Súčasný stav poznatkov / Vladimír Bošák. 
In: Rheumatologia. - ISSN 1210-1931. - Roč. 30, č. 3 (2016), s. 91-97. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Rola nemocničného epidemiológa v kontexte zvyšovania bezpečnosti pacienta / Jaroslava 
Brňová. 
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 65, č. 10 (2016), s. 385-389. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Intravenózne imunoglobulíny v reumatológii / Stanislava Blažíčková, Jozef Rovenský. 
In: Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 4-10. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Immunomodulatory therapy of chronic uroinfections in colonised patients / Silvia 
Vašková et al. 
In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Roč. 16., č. 3-4 (2016), s. 38-43. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Použitie matematickej pravdepodobnosti pri plánovaní spotreby liekov v rozvojových 
projektoch = Use of mathematical probability in planing of drug consumption in 
humanitarian projects / Ján Juristy, Pavol Beňo. 
In: Zdravotné problémy marginalizovaných skupin. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka 
Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-
906146-4-2. - S. 288-293. 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Sledovanie preskripcie antibiotík a voľnopredajných liekov so zameraním na chrípkovú 
sezónu a predchrípkové obdobie = Monitoring of antibiotic prescription and OTC drugs 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152386&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://www.prolekare.cz/ceska-stomatologie-clanek/oralne-nosicstvo-staphylococcus-aureus-u-stomatologickych-pacientov-v-zavislosti-od-podmienok-v-ustnej-dutine-57756
http://www.prolekare.cz/ceska-stomatologie-clanek/oralne-nosicstvo-staphylococcus-aureus-u-stomatologickych-pacientov-v-zavislosti-od-podmienok-v-ustnej-dutine-57756
http://www.prolekare.cz/ceska-stomatologie-clanek/oralne-nosicstvo-staphylococcus-aureus-u-stomatologickych-pacientov-v-zavislosti-od-podmienok-v-ustnej-dutine-57756
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=64071&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=64071&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46753&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=79303&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152151&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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focusing on flu-season and pre-flu season period / Pavol Beňo, Ingrid Juhásová, Lucia 
Kyklošová. 
In: Zdravotné problémy marginalizovaných skupin. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka 
Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-
906146-4-2. - S. 277-287. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Využitie farmakológie v ošetrovateľskej praxi = Use of pharmacology in nursing practice / 
Pavol Beňo, Ingrid Juhásová, Csaba Warga. 
In: Zdravotné problémy marginalizovaných skupin. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka 
Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-
906146-4-2. - S. 260-266. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Vplyv zubných náhrad na ústnu mikroflóru / Alžbeta Kaiglová et al. 
In: Zdravotné problémy marginalizovaných skupin. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka 
Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-
906146-4-2. - S. 209-212. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Spirometria ako metóda aktuálneho hodnotenia klinického stavu atmatikov po akútnej 
exacerbácii ochorenia = Spirometry as the method of actual evaluation of clinical state in 
asthmatics after acute exacerbation / Dušan Salát, Iveta Salátová Kozlovská, Pavol Beňo. 
In: Zdravotné problémy marginalizovaných skupin. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka 
Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, 2016. - ISBN 978-80-
906146-4-2. - S. 240-251. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Základy farmakoinformatiky / Dušan Salát. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 173-185.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13010.pdf 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Možnosti v komunikácii s pacientmi so sluchovým postihnutím = Options in 
communication with patients with hearing impairments / Mária Miklovičová, Andrea Bratová, 
Pavol Beňo. 
In: Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade. - Trnava : 
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzita 
Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2016. - ISBN 978-80-8082-990-2. - CD-ROM; 
S. 107-117. 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152151&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152151&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152151&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152151&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13010.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161289&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Epidemiologická situácia karcinómu pľúc v Slovenskej republike a vo svete = 
Epidemiology of lung cancer in Slovak Republic and in the world / Michaela Klačanská et al. 
In: Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade. - Trnava : 
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzita 
Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2016. - ISBN 978-80-8082-990-2. - CD-ROM; 
S. 170-179. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Racionálna laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergiológii / Ľubomír 
Gürtler et al. 
In: Racionálna indikácia laboratórnych parametrov. - Bratislava : Herba, 2015. - ISBN 978-
80-89631-34-6. - S. 79-97. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Liečivá, lieky a liekové formy / Pavol Beňo, Dušan Salát. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 22-36 [0,78 AH].. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13002.pdf 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Die Koronare CT-Angiographie und ihre Verwendung in der Medizinischen Praxis / 
Zuzana Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. 
In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - 
ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 7-15.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13503.pdf 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Farmakológia v profesionálnom kontexte / Pavol Beňo. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 17-21 [0,27 AH].. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12999.pdf 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Spôsoby podávania liekov / Pavol Beňo. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 37-43 [0,35 AH].. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13003.pdf 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161289&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=162474&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13002.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=162378&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13503.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/12999.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13003.pdf


112 
 

Rizikové faktory karcinómu pľúc = Risk factors of lung cancer / Michaela Klačanská et al. 
In: Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade. - Trnava : 
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzita 
Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2016. - ISBN 978-80-8082-990-2. - CD-ROM; 
S. 180-198. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Zmeny účinku pri kombinovanom podávaní liekov - farmakologické interakcie / Pavol 
Beňo. 
In: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-944-5. - S. 53-56 [0,21 AH].. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13004.pdf 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Kvalita života u pacientov s bronchogénnym karcinómom = Quality of life in patients 
with lung cancer / Michaela Klačanská et al. 
In: Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade. - Trnava : 
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzita 
Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2016. - ISBN 978-80-8082-990-2. - CD-ROM; 
S. 199-219. 
 
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 
Adjuvant therapy of chronic uroinfections in colonised patients / Silvia Vašková, 
Stanislava Blažíčková. 
In: European Journal of Immunology. - ISSN 0014-2980. - Vol. 46, Suppl. 1 (2016), s. 1247.. 
- Spôsob prístupu: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.v46.S1/issuetoc 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Tvorba biofilmu bakteriálnymi kmeňmi izolovanými z moču pacientov s recidivujúcimi 
uroinfekciami na umelom povrchu v in vitro podmienkach = Biofilm formation of 
bacterial strains isolated from urine of patients with chronic uroinfections on abiotic surface 
under in vitro conditions / Silvia Vašková et al. 
In: MMK 2015. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2. - 
CD ROM, S. 2433-2441. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
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 
Komenského v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-223-4254-4. - CD-ROM; S. 14-17. 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161289&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=152974&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ukftp.truni.sk/epc/13004.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161289&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=163114&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.v46.S1/issuetoc
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149046&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164560&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Biologická liečba systémového lupus erythematosus zameraná na ovplyvnenie 
lymfocytov B / Jozef Rovenský, Stanislava Blažíčková ; [rec. Mária Stančíková, Michal 
Prčina]. 
In: Biologická liečba v teórii a praxi. - Dunajská Lužná : AHO5, 2016. - ISBN 978-80-
971357-3-7. - S. 48-58. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Monitoring a testovanie baktérií izolovaných z prostredia JIS na Slovensku v roku 
2015 / Soňa Hnilicová et al. 
In: Tomáškovy dny 2016. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8255-7. 
- S. 41. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Transferable resistance in multiresistant Gram-negative bacteria isolated from 
hemocultures in Slovakia / Naďa Kulková, Lenka Micháliková, Jaroslava Brňová, Vladimír 
Krčméry. 
In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Volume 4, 
Supplement 1 (2015), s. 62; P127. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Využívanie termoluminiscenčnej dozimetrie v CT koronarografii / Zuzana Bárdyová, 
Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. 
In: XXXVIII. Dny radiační ochrany. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2016. - 
ISBN 978-80-01-06029-2. - CD-ROM; S. 131. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Testovanie transferabilnej kolistínovej rezistencie u environmentálnych izolátov baktérií 
získaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku : štúdia 
HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015 / Lenka Micháliková et al. 
In: Tomáškovy dny 2016. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8255-7. 
- S. 76. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Spektrum rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych 
zariadení na Slovensku v roku 2015 : výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ / Lenka 
Micháliková et al. 
In: XIII. vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance 
infekčných chorôb v SR. - S.l. : s.n., 2016. - ISBN 978-80-89797-12-7. - S. 32. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Tvorba biofilmu a rezistencia na antibiotiká u baktérií izolovaných z prostredia JIS na 
Slovensku v roku 2015 / Jaroslava Brňová et al. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164916&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154009&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=124494&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=162484&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154009&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154111&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154111&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 26. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
In vitro tvorba biofilmu na povrchu zdravotníckych pomôcok pri bakteriálnych 
kmeňoch opakovane izolovaných z moču pri recidivujúcich uroinfekciách / Silvia 
Vašková et al. 
In: Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Roč. 16., SA (2016), s. 24-25. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Tranasferabilná rezistencia u MDR Gramnegatívnych baktérií z hemokultúr na 
Slovensku / Micháliková L. 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. 90. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Riziko výskytu Pseudomonas aeruginosa vo vnútorných rozvodoch pitnej vody v 
zdravotníckych zariadeniach / Soňa Hnilicová et al. 
In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 35. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Monitorovanie rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových 
zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015 / Lenka Micháliková et al. 
In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 23. 
 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 
Prvé skúsenosti s vyučovaním predmetu Základy komunikácie s nepočujúcimi v 
Příbrami / Pavol Beňo. 
In: Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského 
pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. - Příbram : Ústav sv. 
Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2016. - 
ISBN 978-80-88206-00-2. - S. 83-86. 
Iné súvisiace práce: Prvé skúsenosti s vyučovaním predmetu Základy komunikácie s 
nepočujúcimi v Příbrami, 2016. 
 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
Risk factors and outcome of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa infection in 
Trnava University Hospital, Slovakia / Lenka Micháliková et al. 
In: 25th ECCMID : ESCMID, 2015. - S. 229; EV0671. 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=153084&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=79303&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=153084&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=153084&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=162047&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=162047&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161187&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=161187&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154029&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
Extended spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae isolated from blood 
cultures in Slovakia and their impact on patient outcome / Naďa Kulková et al. 
In: 25th ECCMID : ESCMID, 2015. - S. 103; P0041. 
 
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 TU FZaSP 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 

• 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 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=154029&fs=A3A2605B4635468B92B23DFF77C12104
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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  

 
MUDr. Rastislav Husťák 

• člen Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti 
 
 
Organizované podujatia 
 

• Seminár organozovaný KLVMvZ v solupráci s  EXBIO SK s názvom: Novinky v 
cytometrickej diagnostike, 30.11.2016 v Aule Pazmáneum 

 
 

6.1.4 Plán pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na rok 2016 
 

• Zvýšiť kvalifikáciu členov katedry po získaní akreditácie (Tabuľlka č.32) – 

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 2016 

pokračovala v mnohých úspešných aktivitách. Dosiahla pozoruhodné výsledky na poli 

vzdelávania, vedecko-výskumnej práce ako aj v rozvojovej pomoci. Na základe priznania 

akreditácie ministerstvom školstva Slovenskej republiky bol otvorený prvý ročník bakalárskeho 

študijného programu spoločného s Pedagogickou fakultou TU pod názvom Vzdelávanie 

a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci v dennej a externej forme štúdia. Na základe priznania 

akreditácie ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky bol otvorený prvý ročník 

špecializačného  študijného  programu v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo 

verejnom zdravotníctve Master of Public Health / MPH. Spomedzi ďalších aktivít uvádzame  

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. Za významnú považujeme tiež účasť našich zamestnancov na VI. ročníku 

medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok vo výcvikovom 

zariadení Lešť.  

Katedru od 1.7.2013 vedie doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. Na katedre v roku 2016 

pôsobili traja profesori, jeden mimoriadny profesor a jeden emeritný profesor, traja docenti, 9 

odborných asistentov (tri sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke) a 4 interní doktorandi. 

Naši učitelia zabezpečujú výučbu 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 2016 úspešne ukončilo 

bakalárske štúdium 47 študentov a magisterské štúdium 51 študentov. Doktorandské štúdium 

ukončila jedna študentka denného štúdia a 1 študentka prerušeného denného štúdia. Zároveň 

bola prijatá jedna študentka denného štúdia, ale žiaľ v septembri nenastúpila.  

Vedecko–výskumnú činnosť katedry tvorí 75 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 rámcový program EU FP7 pod názvom 
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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) spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning 

Programme) Európskej Únie, ktorý skončil v roku 2015 a jeho výsledkom je online platforma, 

ktorú kontinuálne udržujeme. 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 Scrantone, USA, kde sa postupne katedra snaží vytvárať 

partnerstvá medzi americkými a našimi študentmi. Z domácich projektov pokračuje trojročný 

projekt KEGA, na ktorom sa zúčastňujú riešitelia z Európskeho centra pre kontrolu ochorení 

(ECDC) a zo Západočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Projekt pripravuje 

monografiu s názvom Propedeutika epidemiológie a do jej tvorby sa zapojila väčšina členov 

katedry, vrátane doktorandov. Koncom roka 2015 sa katedra úspešne zapojila do jednoročného 

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). 

Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a neustáleho sa 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 s dôrazom na pripravovaný inováciu MOODLE. 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, za čo im vedúca katedry zo srdca ďakuje. 

 

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: 
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• Zdravotnícke systémy a ich manažment, 

• Epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení, praktická epidemiológia,  

• Environmentálne zdravie, 

• Zdravie pri práci, 

• Výchova k zdraviu, 

• Podpora zdravia, prevencia chorôb a plánovanie projektov, 

• Prevencia úrazov, kvalita starostlivosti o pacienta po úraze, 

• Bioštatistika a informatika vo verejnom zdravotníctve. 

 

Výučba pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov, seminárov, účasti na 

výskume a odbornej praxe 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, využívajúc platformu MOODLE, Adobe Connect a tiež webcast. 

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 2016 

 

Interní zamestnanci 

 
Vedúca katedry: 
 
Zástupkyňa vedúcej katedry: 
 
Profesori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Docenti: 
 
 
 
 
Odborní asistenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodičovská dovolenka: 
 
 
 
Odborná inštruktorka KVZ: 
 
 
Interní doktorandi: 
 
 
  

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 
doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
 
 
MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 
PhDr. Kristína Grendová, PhD. 
PhDr. Denisa Jakubcová, PhD. 
PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 
Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 
 
Mgr. Mária Fernezová, PhD. 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 
 
 
Mgr. Marcela Nováková 
 
 
Mgr. Katarína Dudáková 
Mgr. Lucia Blažinská 
Mgr. Dominika Plančíková 
Mgr. Veronika Rechtoríková 
 

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. 
Dubovská Mária, RNDr., PhD. 
Horváthová Martina, doc. RNDr., PhD. 
Husťak Rastislav, MUDr. 
Ilievová Ľubica, doc. PhDr., PhD. 
Juríková Erika, doc. Mgr., PhD. 
Keketiová Jana, doc. PhDr., PhD. 
Krčméry Vladimír, prof. MUDr., DrSc. 
Kriška Milan, prof. MUDr., DrSc. 
Kršáková Adriana, doc. MUDr., PhD. 
Kuchta Ján, MUDr., PhD. 
Letanovský Peter, RNDr., MPH 
Streško Marián, MUDr., PhD. 
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Hosťujúci profesor: 

prof. Daniel West, Jr. PhD., FACHE, University of Scranton, Scranton 
 
 

6.2.2 Profesijné zameranie členov katedry verejného zdravotníctva 
 

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. 

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 2016 na rodičovskej dovolenke. 
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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 International 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 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 laboratórnych 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. Na Katedre 

verejného zdravotníctva pôsobí ako koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, 

koordinátor ŠVOČ a koordinátor programu ERASMUS+. V roku 2016 bola podpredsedníčkou 

vedeckého a organizačného výboru konferencie Ochrana života XVI. a sympózia Civilizačné 

ochorenia II. 

 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 

Rozšírila rady odborných asistentov v septembri 2016 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce 

zameranej na kvalitu surveillance prenosných ochorení. Okrem pedagogickej činnosti, v ktorej 

sa zameriava predovšetkým na štatistické spracovanie dát a evidence based mediciny, sa venuje 

aj projektovej a rozvojovej činnosti na špecifickom pracovisku fakulty v Keni. Tu sa zameriava 

na implementáciu tréningových aktivít pre zdravotný personál a komunitných pracovníkov v 

oblasti surveillance infekčných ochorení ale aj na vzdelávanie v oblasti analýzy dát. 

 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

Vedúca katedry verejného zdravotníctva od 1.júla 2013. Koordinuje všetky aktivity týkajúce sa 

organizačného a pedagogického procesu na katedre. Zameriava sa najmä na problematiku 
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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 skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok v 

odbore Verejné zdravotníctvo. Je riešiteľkou projektu e-Roma Resources. Projekt e-RR je 

spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (LifelongLearningProgramme) 

Európskej Únie. V roku 2016 sa zapojila do ročného projektu SH-CAPAC (Supporting health 

coordination, assessments,planning, access to health car and capacity building in Member 

states under particular migratory pressure) (január 2016 – december 2016), ako člen pracovnej 

skupiny  tretieho pracovného balíka, ktorého cieľom bolo vytvorenie rámca pre akčné plány 

verejno-zdravotníckej odpovede pre členské štáty EU z dôvodu migračného tlaku v Európe. 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. Bola členkou medzinárodných komisií COSTu: Action IS1103: ADAPT (2011-

2016) Adapting European health systems to diversity a Action IS0603 HOME (2007-2011) 

Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe, ktorých cieľom bolo 

vytváranie odborných partnerstiev v rámci Európy s cieľom synergie vedeckých aktivít a 

transferu vedomostnej bázy do praxe. Pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2011 

pôsobila ako prodekanka pre zahraničie na FZaSP a vedúca katedry. Po nástupe z rodičovskej 

dovolenky v roku 2015, pripravila akreditačný spis pre špecializačné štúdium MPH, na základe 

čoho Trnavská univerzita získala rozhodnutím MZSR zo dňa 19.10.2015 pre toto štúdium 

akreditáciu. Vďaka tomu sa v roku 2016 otvoril nový špecializačný program „Odborník na 

riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke 

povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant. V roku 2015/2016 bola členkou 

projektového tímu GENOVATE (Transforming organizational culture for gender equality in 

research and innovation) a MEM-TP (Training packages for health professionals to improve 
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access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma.). 

V roku 2016 sa zapojila do ročného projektu SH-CAPAC (Supporting health coordination, 

assessments,planning, access to health car and capacity building in Member states under 

particular migratory pressure) (január 2016-december 2016), ako koordinátor tretieho 

pracovného balíka, ktorého cieľom bolo 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. Od júna 2016 na materskej 

dovolenke. 

 

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 súčasnosti koordinuje udržateľnosť vytvorenej platformy 

slúžiacej na vyhľadávanie, používanie, zdieľanie a rozširovanie si obzorov v problematike 

úspešnej integrácie Rómov v rámci medzinárodného projektu „e-Roma Resource“. Je aktívnou 

členkou Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. V publikačnej činnosti sa 

jej okrem iného podarilo spolu s kolektívom uznávaných odborníkov z Karlovej univerzity 

v Prahe uverejniť článok pod názvom Markers of oxidative damage of nucleic acids and 
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proteins among workers exposed to TiO2 (nano) particles v Occupational and Environmental 

Medicine (BMJ) s IF 3,745.  

 

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. Zároveň vykonáva funkciu prorektora pre rozvoj na 

Trnavskej univerzite. 

 

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.  

 

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 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=157973&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=157973&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
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zamerané predovšetkým na hodnotenie dopadov na zdravie. Je výkonnou riaditeľkou združenia 

Albert na podporu aktivít FZaSP orientovaných najmä na rozvojovú pomoc. V roku 2016 na 

rodičovskej dovolenke. 

 

Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 

Odborný asistent zaoberajúci sa najmä problematikou posturológie a správnych pohybových 

návykov. Zameriava sa na cvičenie SM systém a výskum v oblasti muskuloskeletárnych 

ochorení. Vyučuje predmety ako Prostredie a zdravie, Výživa a zdravie, Informatika, 

Zdravotnícke informačné systémy.  Odborne a technicky spolupracuje na viacero projektoch 

zameraných na elektronické vzdelávanie a sám je gestorom za fakultu FZaSP projektov Vitafit 

a Roadshow-zdravé srdce. Je hlavným administrátorom akademického modulárneho systému 

fakulty FZaSP a správca 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 roku 2016 bol prijatý za člena Upsilon Phi 

Delta Society v USA, spoločnosti pre rozvoj zdravotníckeho manažmentu. V roku 2016 pôsobil 

pri ministerstve zdravotníctva na Sv. Lucii ako člen projektového teamu EUROPE AID, kde 

mal na starosti licenciáciu zdravotníckych zariadení, ukazovatele kvality a prípravu klinických 

guidelines. 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 
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a zdravotníckych pracovníkov v oblasti informatiky, bioštatistiky, verejného zdravotníctva 

orientovala na zdravotnícky manažment a manažment kvality. V roku 2000 absolvovala MBA 

štúdium na Univerzite v Leeds UK. Koordinovala viaceré medzinárodné projekty rozvoja 

zdravotníckeho manažmentu  na Slovensku s partnermi z USA, tiež v rámci EU.  Pôsobila ako 

expert v Srbsku, Albánsku, Gruzínsku. Je Affiliated Faculty na Katedre zdravotníckeho 

manažmentu na Univerzite Scranton, PA, USA. V roku 2016 bola prijatá za člena Upsilon Phi 

Delta Society v USA, spoločnosti pre rozvoj zdravotníckeho manažmentu. 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 FZaSP učí 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. 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. a špeciálnym 

odborným vedením prof. MUDr. Adriany Ondrušovej, PhD., MPH. Od roku 2014 je členom 

Akademického senátu Trnavskej Univerzity a členom disciplinárnej komisie fakulty pre 

študentov od roku 2016. V rámci svojho štúdia sa zúčastňuje domácich a zahraničných 
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konferencií. Participovala na výučbe predmetov Prostredie a zdravie I., Prostredie a zdravie 

IV., a Epidemiológia v odbore LVM. 

 

Mgr. Lucia Blažinská 

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. Od roku 2015 bola členom riešiteľského tímu projektu e-Roma Resources. 

Podieľa sa na výučbe predmetov Prostredie a zdravie II. a III., Epidemiologické štúdie a 

Zdravotnícka štatistika. 

 

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 roku 2016 sa podieľala na výučbe predmetov Analýza dát I. a II., Aplikovaný výskum 

a Epidemiologické štúdie. Bola členkou riešiteľského tímu projektu e-Roma Resources. 

 

Mgr. Veronika Rechtoríková 

Ako interný doktorand sa venuje problematike chybného držania tela u detí mladšieho 

školského veku. Výskum prebieha na základných školách v okrese Trnava pod vedením doc. 

Ing. Margaréty Kačmarikovej, PhD. a v spolupráci s Mgr. Michalom Rafajdusom, PhD. 

Participovala na výučbe predmetov Prostredie a zdravie III., Nerovnosti v zdraví, Úvod do VZ 

a PZ III., Štatistika II., Bioštatistika, Prostredie a zdravie I. a IV. Bola členom riešiteľského 

tímu v projekte  e-Roma Resources. 

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, 
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• 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 2016 úspešne ukončilo bakalárske štúdium 44 študentov denného štúdia a 3 študenti 

externého štúdia.  Magisterské štúdium úspešne ukončilo 43 študentov denného štúdia a 8 

študentov externého štúdia. Doktorandské štúdium ukončila jedna študentka denného štúdia a 1 

študentka prerušeného denného  štúdia. Zároveň bola prijatá jedna študentka denného štúdia, 

ale v septembri nenastúpila. 

Obsah študijného odboru je založený na výskume, teórii a praxi vo verejnom zdravotníctve, 

epidemiológii a faktoroch ohrozujúcich zdravie. Študijný odbor verejné zdravotníctvo 

explicitne zahŕňa nasledovné skupiny predmetov: 

• biomedicínske (najmä tie, ktoré sú nevyhnutné pre poznávanie zdravia populačných 

skupín), 

• podporu a rozvoj zdravia (najmä v zmysle rozvoja programového a projektového 

prístupu), humanitné a behaviorálne (v zmysle riešenia zásadných etických a morálnych 

paradigiem pre potreby návrhov a realizácie zdravotných a zdravotníckych politík), 

• technológie (najmä internetové, kvantitatívny a kvalitatívny výskum, manažérske), 

• jazykové (najmä latinský jazyk a cudzí jazyk). 

 

Okrem teoretických vedomostí je potrebné získavať praktické zručnosti, čo je zabezpečované 

v Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, na klinikách Fakultnej NsP v Trnave, Klinike 

pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave. V súčasnom období sú zabezpečené 

predpoklady na teoretickú a praktickú výučbu programu v navrhovanom rozsahu. Fakulta v 

súlade s Bolonskou deklaráciou podporuje študentov tiež pri ich študijných pobytoch v 

zahraničí. Ak študent absolvuje časť štúdia v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, získané 

kredity sa mu započítavajú. 
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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 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 doc. PhDr. Daniela 

Kállayová, PhD., MPH. 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, 

• farmaceutické firmy. 
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Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto výstupné 

štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania: 

• vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, 

• aplikáciu epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a 

poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi, 

• zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností 

a štúdií, 

• aplikáciu zdravotno-výchovných, psychologických a sociologických metód, foriem, 

prostriedkov a techník v profesionálnej činnosti, 

• komunikáciu na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, 

• cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, 

• schopnosť permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne 

prenášať získané poznatky do praxe 

 

Štúdium v bakalárskom študijnom programe je založené na kreditovom systéme. Jednotky 

učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na: 

a) povinné predmety, 

b) povinne voliteľné predmety, 

c) voliteľné predmety. 

  

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. Viera 

Rusnáková, CSc., MBA. 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, 
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• služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná 

služba, 

• nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj 

programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb, 

• výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin, a následkov 

prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného 

prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné, 

• konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve; 

farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov, poskytovanie konzultácii pri úprave 

životného štýlu jednotlivcom, 

• inšpektoráty práce, 

• vzdelávacie inštitúcie.  

 

Program štúdia je zameraný na získanie vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pri práci vo 

verejnom i súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní 

činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve, výkone štátneho zdravotného 

dozoru, expertíznej činnosti, analýzach zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, 

poradenstve, vzdelávaní a výskume. Štúdium je založené na predpoklade úspešného ukončenia 

bakalárskeho vzdelania a smeruje k rozšíreniu a prehĺbeniu znalostí a zručností, získaných 

počas predchádzajúcich 6 semestrov štúdia. 

Počas štúdia sa kladie mimoriadny dôraz na samostatnú prácu študenta. Pedagóg plní viac úlohu 

tútora ako prednášateľa. Preto je snaha, aby každý predmet počas semestra bol rozdelený na 

úvodnú časť, kde prednášateľ zorientuje študenta v problematike a ukončí ju zrozumiteľným 

zadaním témy. Túto študent v danom čase rozpracuje a priebežne konzultuje s pedagógom 

(predovšetkým za využitia dištančných metód komunikácie s tútorom). V závere semestra 

študent prednesie dosiahnuté výsledky a obháji ich pred celým ročníkom. Kredity ECTS sú 

prideľované podľa času potrebného na vypracovanie zadania. Ukončenie je formou 

klasifikovaného zápočtu alebo skúšky, kde skúšajúci berie do úvahy výsledky zadania a overí 

si hĺbku naštudovanej problematiky. 

Cieľom vzdelávania v magisterskom programe je poskytnúť študentom prístup k informáciám 

o teórii, metódach a ich využití v oblasti verejného zdravotníctva. Tento cieľ sa realizuje v 

zmysle rozvoja európskeho rozmeru prostredníctvom vývoja študijných plánov, spolupráce 

medzi inštitúciami, mobilitami a integrovaným programom štúdia, výučby a výskumu. Tento 
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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 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.  

 

Charakter študijného programu doktorandského štúdia: 

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia katedra ponúka možnosť ďalšieho vedeckého 

rastu a vzdelávania sa vo forme študijnom programe 7.4.2. Verejné zdravotníctvo na získanie 

akademického titulu „PhD.” formou internou alebo externou. Tento je  študijným programom 

tretieho  stupňa. Garantom študijného programu je prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava 

na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a 

najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a 

samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a 

tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú 

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo. Štandardná dĺžka 

štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické 

roky. Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je pre 

doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia tri 

akademické roky 180 kreditov a  so štandardnou dĺžkou štúdia štyri akademické roky 240 

kreditov. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho 

študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského 

štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej 

práce. Vedecko-výskumná časť je hodnotená 90 kreditmi. Výberová vedecká činnosť pozostáva 

z vypracovania a úspešnej obhajoby písomnej časti k dizertačnej skúške v študijnom programe 
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7.4.2. Verejné zdravotníctvo na získanie akademického titulu „PhD.” vo výške 30 kreditov. 

Publikačná činnosť sa započíta maximálne 35 kreditmi. Doktorand môže získať kredity len za 

publikačnú činnosť realizovanú po prijatí na doktorandské štúdium. Publikácie by mali 

obsahovo súvisieť s témou dizertačnej práce a pred odoslaním do redakcie, alebo vystúpením 

na konferencii by mali byť oponované školiteľom. Za účasť na vedeckých podujatiach sa 

započíta maximálne 25 kreditov. Katedra vypisuje témy doktorandského štúdia na návrh 

školiteľov. Odborová komisia pre doktorandské štúdium vo písomnej časti k dizertačnej skúške 

v študijnom programe 7.4.2. Verejné zdravotníctvo na získanie akademického titulu „PhD.” 

hodnotí výsledky štúdia a pripravuje nové témy pre ponuku absolventom alebo externým 

záujemcom o štúdium.  

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 

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.  

        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 študijného 

programu 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. Špecializačné štúdium 

trvá 3 roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch 

podľa 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 
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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 boli sme druhou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala akreditáciu na  toto 

špecializačné vzdelávanie. V prvom roku školskom roku špecializačného štúdia máme 32 

študentov. 

 

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 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, 
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• 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. 

 

V prvom roku školskom roku v študijnom programe Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej 

spolupráci máme po zimnom semestri v letnom semestri v dennej  forme 5 študentov  a externej 

forme štúdia 6 študentov. 

 

6.2.4 Vedecko - výskumná činnosť 
 

Publikačná a prednášková činnosť 
V roku 2016 publikovali členovia KVZ publikácie v nasledovnom počte: 75 
 

Tabuľka č. 33: Publikácie členov KVZ 

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia,  
patenty a objavy 
(ADC, ADD, AEG, AEH, AGJ, BDC, BDD, CDC, CDD) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 13 
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 2 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 4 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 5 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 7 
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AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 14 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 18 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 1 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 3 
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 2 

Iné 
SPOLU 75 

 
 

1 SKUPINA B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské 

osvedčenia, patenty a objavy 

2  

3 ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (13) 

 

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 

310 diseases and injuries, 1990-2015 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2015 / Theo Vos, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-

6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1545-1602.. - Spôsob prístupu: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733282 

 

Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Austria 2002-2012 / Marek Majdan, 

Alexandra Bražinová, Walter Mauritz. In: European Spine Journal. - ISSN 0940-6719. - Vol. 

25, Issue 1 (2016), s. 62-73.. - Spôsob prístupu: 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00586-015-3985-z 

 

Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries : a baseline 

analysis from the Global Burden of Disease Study 2015 / Stephen S. Lim, ... Alexandra 

Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 

(2016), s. 1813-1850.. - Spôsob prístupu: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931467-2/abstract 

 

Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, 

environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015 : a 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201 / Mohammad H. Forouzanfar, 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733282
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151929&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00586-015-3985-z
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931467-2/abstract
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... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume: 388, 

Issue: 10053 (2016), s. 1659-1724.. - Spôsob prístupu: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733284 

 

Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific 

mortality for 249 causes of death, 1980-2015 : a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015 / Haidong Wang, Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 

In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1459-1544.. - Spôsob 

prístupu: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931012-

1/abstract 

 

Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990-2015 : a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / Nicholas J. Kassebaum, Alexandra 

Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 388, Issue 10053 (2016), 

s. 1775-1812.. - Spôsob prístupu: http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736%2816%2931470-2/fulltext 

 

Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, 

and under-5 mortality, 1980-2015 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2015 / Haidong Wang, Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 

In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume 388, Issue 10053 (2016), s. 1725-1774.. - Spôsob 

prístupu: http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931575-

6/fulltext 

 

Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and 

injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015 : a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015 / Nicholas J. Kassebaum, Alexandra Bražinová, Marek 

Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Volume: 388, Issue: 10053 (2016), s. 1603-1658.. 

- Spôsob prístupu: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736%2816%2931460-X/abstract 

 

The global burden of injury : incidence, mortality, disability-adjusted life years and time 

trends from the Global Burden of Disease study 2013 / Juanita A. Haagsma... Alexandra 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733284
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931012-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931012-1/abstract
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931470-2/fulltext
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931470-2/fulltext
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931575-6/fulltext
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931575-6/fulltext
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138433&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931460-X/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931460-X/abstract
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Bražinová, Marek Majdan. In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 22, Issue 1 (2016), 

s. 3-18. 

 

Point prevalence study of antimicrobial usage in acute care hospitals in the Slovak 

Republic / Mária Štefkovičová et al. In: Journal of Hospital Infection. - ISSN 0195-6701. - 

Vol. 93, Issue 4 (2016), s. 403-409.. - Spôsob prístupu: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27156010 

 

Markers of oxidative damage of nucleic acids and proteins among workers exposed to 

TiO2 (nano) particles / D. Pelclová et al. In: Occupational and Environmental Medicine. - 

ISSN 1351-0711. - Vol. 73, Issue 2 (2016), s. 110-118. 

 

Global and National Burden of Diseases and Injuries Among Children and Adolescents 

Between 1990 and 2013 Findings From the Global Burden of Disease 2013 Study / Hmwe 

H. Kyu, Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 

In: Jama pediatrics. - ISSN 2168-6203. - Vol. 170, Issue 3 (2016), s. 267-287.. - Spôsob 

prístupu: http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2481809 

 

Road traffic mortality in the Slovak Republic in 1996-2014 / Alexandra Bražinová, Marek 

Majdan. In: Traffic Injury Prevention. - ISSN 1538-9588. - Vol. 17, Issue 7 (2016), s. 692-698.. 

- Spôsob prístupu: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2016.1143095  

 

4 SKUPINA C – Ostatné recenzované publikácie 

5  

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 

 

Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: a cross-sectional analysis / Marek 

Majdan et al. In: The Lancet Public Health. - ISSN 2468-2667. - online; Volume 1, No. 2 

(2016), e76-e83.. - Spôsob prístupu: http://thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-

2667%2816%2930017-2/fulltext 

 

Benefit of Active Approach to Surveillance of Hospital - Acquired Infections / Katarína 

Naďová et al. In: Epidemiology: Open Access. - ISSN 2161-1165. - Vol. 6, Issue 2 (2016), s. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=151920&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=165020&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27156010
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=157973&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158231&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2481809
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=138410&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2016.1143095
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=165007&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667%2816%2930017-2/fulltext
http://thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667%2816%2930017-2/fulltext
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=157546&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
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1-7.. - Spôsob prístupu: http://www.omicsonline.org/open-access/benefit-of-active-approach-

to-surveillance-of-hospitalacquired-infections-2161-1165-1000239.php?aid=72341 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (2) 

 

6 Investigating could blood type affect thyroid function in early pregnancy? / Bibiana 

Bajteková, Soňa Wimmerová, Alena Ondrejkovičová, Viera Rusnáková. In: Giornale Italiano 

di Ostetricia e Ginecologia. - ISSN 0391-9013. - Volume 38, Issue 1 (2016), s. 41-43. 

7 Guided reflection as an organisational learning and data collection tool in a gender 

equality change management programme / Uduak Archibong et al. In: The International 

Journal of Organizational Diversity. - ISSN 2328-6261. - Vol. 16, Issue 1 (2016), s. 19-34.. - 

Spôsob prístupu: http://ijdo.cgpublisher.com/product/pub.241/prod.72 

8  

9 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (4) 

 

Effects on quality of communicable diseases 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: Health for Public, 

Public for Health. - Lublin : Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65272-24-9. - S. 93-103. 

 

Needs for training in notifiable diseases surveillance for healthcare workers, Matuga sub-

county, Kenya / Denisa Jakubcová, Viera Rusnáková, Hannah Kache. In: Health for Public, 

Public for Health. - Lublin : Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65272-24-9. - S. 186-197. 

 

Death certification and mortality reporting across EU countries / Alexandra Bražinová, 

Veronika Rehorčíková. In: Health for Public, Public for Health. - Lublin : Tygiel, 2016. - ISBN 

978-83-65272-24-9. - S. 83-92. 

 

Training health workers providing health care to patients with HIV in the region Kwale 

/ Katarína Dudáková, Kristína Grendová, Mwavita Juma. In: Health for Public, Public for 

Health. - Lublin : Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65272-24-9. - S. 171-185.  

10  

http://www.omicsonline.org/open-access/benefit-of-active-approach-to-surveillance-of-hospitalacquired-infections-2161-1165-1000239.php?aid=72341
http://www.omicsonline.org/open-access/benefit-of-active-approach-to-surveillance-of-hospitalacquired-infections-2161-1165-1000239.php?aid=72341
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158866&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158866&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=161042&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=161042&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ijdo.cgpublisher.com/product/pub.241/prod.72
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=158974&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
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11 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích 

(5) 

 

Design of IDSR training for health workers in Matuga sub-county, Kenya / Denisa 

Jakubcová, Zuzana Kráľová, Hannan Kache Ndupha. In: Sprachkompetenz in der 

Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD 

ROM, S. 71-78.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13509.pdf 

 

The impact of anti-vaccination campaign on children vaccination in selected pediatric 

ambulances / Katarína Dudáková, Kristína Grendová, Mária Ňaňová. In: Sprachkompetenz in 

der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - 

CD ROM, S. 58-64.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13507.pdf 

 

Burden of vaccine preventable diseases in central europena countries / Lucia Blažinská, 

Martin Rusnák, Margaréta Kačmariková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 48-57.. - 

Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13506.pdf 

 

Prevalence, risk factors and prevention of poor posture in children and adolescents / 

Rechtoríková Veronika, Kačmariková Margaréta, Rafajdus Michal, 2016. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/13511.pdf. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický 

zdroj] = Language Competence in the Science: zborník vedeckých prác / Jana Keketiová (Ed.) 

; [rec. Th. Eidenmüller, Michaela Hromková]. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 

2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 91-96. 

 

Epidemiológia samovrážd v Slovenskej republike v rokoch 1996-2014 / Alexandra 

Bražinová. In: Životné podmienky a zdravie. - Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 

2016. - ISBN 978-80-7159-225-9. - S. 106-111. 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=162378&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=162378&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ukftp.truni.sk/epc/13509.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=162378&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=162378&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ukftp.truni.sk/epc/13507.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=162378&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ukftp.truni.sk/epc/13506.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/13511.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=162836&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
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Projekt Roadshow 2014 - srdce plné zdravia / Michal Rafajdus, Margaréta Kačmariková, 

Miroslava Gapčová. In: Studia Kinanthropologica. - ISSN 1213-2101. - Roč. 17, č. 3 (2016), s. 

411-420. Iné súvisiace práce: Projekt Roadshow 2014 - srdce plné zdravia. 

 

Prehľad rizikových faktorov vybraných muskuloskeletálnych deformít u detí a ich 

prevencia / Veronika Rechtoríková, Margaréta Kačmariková, Michal Rafajdus. In: Disportare 

2016. - České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 

Katedra tělesné výchovy a sportu, 2016. - ISBN 978-80-7394-636-4. - S. 60-63. 

 

12 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 

 

Poruchy príjmu potravy na psychogénnom základe u študentov / Kačmariková Margaréta, 

Šarišská Eliška, 2016. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2016 - XI. ročník: zborník z 

medzinárodnej konferencie / Vladimír Littva et al. (eds.) ; [rec. M. Kopáčiková, Z. Hudáková 

et al.]. - 1. vyd. - Ružomberok: VERBUM, 2016. - ISBN 978-80-561-0402-6. - CD-ROM; S. 

41-49. 

13  

14 Compliance hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov / Eva Nemčovská, Halina 

Musiolová. In: Nové trendy v ošetrovateľstve III.. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 60-

66. 

15  

Kvalita života žien s karcinómom prsníka / Kristína Grendová, Alica Štiglicová. In: Nové 

trendy v ošetrovateľstve III.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 9-14.  

 

Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity 

building in member states under particular migratory pressure (SH-CAPAC project) / 

Eva Nemčovská et al. In: Migration and its impact on V4 countries. - Trnava: Faculty of the 

Social Sciences UCM in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-569-0. - S. 214-222. 
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Pilot testing of training packages for health professionals in Slovakia as a part of MEM 

TP project / Daniela Kállayová et al. In: Migration and its impact on V4 countries. - Trnava: 

Faculty of the Social Sciences UCM in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-569-0. - S. 206-213. 

 

Poruchy príjmu potravy na psychogénnom základe u študentov / Margaréta Kačmariková, 

Eliška Šarišská. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2016 - XI. ročník. - Ružomberok: 

VERBUM, 2016. - ISBN 978-80-561-0402-6. - CD-ROM; S. 41-49. 

 

Ergonomická analýza v podniku na prenájom a servis mobilných žeriavov / Michaela 

Machajová, Monika Poništiaková. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2016 - XI. ročník. - 

Ružomberok: VERBUM, 2016. - ISBN 978-80-561-0402-6. - CD-ROM; S. 50-59. 
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AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (14) 

 

Could blood type affect thyroid function in early pregnancy? / Bibiana Bajteková, Soňa 

Wimmerová, Viera Rusnáková. In: Gynecological Endocrinology. - ISSN 0951-3590. - Vol. 

32, Supplement 1 (2016), s. 154-155; meeting abstract P221. 

 

Evidence-based management of lipid disorders / Stephanie Schaffer. In: CBU international 

conference. - Praha: Central Bohemia University, 2016. - ISBN 978-80-88042-03-7. - S. 114. 

 

Guidelines a manažment pediatrických pacientov s infekciami močových ciest na Detskej 

klinike vo Fakultnej nemocnici Trnava / Katarína Dudáková, Kristína Grendová. In: Česko-

slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 71, S1 (2016), s. 43. 

 

Seat-Belt and Child-Restraint Use and its Effect on Brain Trauma Related Fatalities in 

Children and Adolescents in Austria (1981-2012) / Marek Majdan, Alexandra Bražinová. In: 

Brain Injury. - ISSN 0269-9052. - Vol. 30, Issue: 5-6 (2016), s. 697, Meeting Abstract: 0552. 

 

Epidemiology of injuries in the Slovak Republic in 2007-2012 / Dominika Plančíková, 

Marek Majdan. In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 26, 

Supplement 1 (2016), p. 473. 
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Analysis of suicide rates in the Sloak Republic in the period 1993-2014 / Alexandra 

Bražinová. In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 26, Supplement 1 

(2016), p. 449. 

 

Pilot testing of training packages for health professionals in Slovakia as a part of MEM 

TP project / Daniela Kállayová et al. In: EUPHA´s 6th European Conference on Migrant and 

Ethnic Minority Health. - Oslo: NAKMI, 2016. - ISBN 978-82-473-0039-8. - S. 199. 

 

Death ascertainment and mortality reporting procedure in EU assessed within CENTER-

TBI project / Alexandra Bražinová, Veronika Rehorčíková, Marek Majdan, Mark Steven 

Taylor. In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 26, Supplement 1 

(2016), p. 409. 

 

Analýza vybraných alimentárnych nákaz v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica v 

období rokov 2010-2014 / Katarína Dudáková, Nikola Chromeková. In: XX. česko-slovenský 

kongres o infekčních nemocech. - Praha: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2016. 

- ISBN 978-80-260-9741-9. - S. [56-57]. 

 

Incidenca a mortalita úrazov mozgu v Slovenskej republike v rokoch 1993-2015 / 

Alexandra Bražinová et al. In: XIII. Ostravské traumatologické dny. - Ostrava: Fakultní 

nemocnice Ostrava, 2016. - ISBN 978-80-88159-46-9. - S. 22-23. 

 

Systematický prehľad epidemiológie úrazov mozgu v Európe / Veronika Rehorčíková et al. 

In: XIII. Ostravské traumatologické dny. - Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2016. - ISBN 

978-80-88159-46-9. - S. 28. 

 

Využívanie guidelines v manažmente pediatrických pacientov s IMC vo Fakultnej 

nemocnici Trnava / Katarína Dudáková, Kristína Grendová. In: XX. česko-slovenský kongres 

o infekčních nemocech. - Praha: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2016. - ISBN 

978-80-260-9741-9. - S. [67].  
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Financial literacy for Roma - How to determine health of ROma communities? / Eva 

Nemčovská et al. In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 26, 

Supplement 1 (2016), p. 364.  

 

Informovanosť rodičov, zdroje informácií a bariéry vakcinácie / Martina Kučíková, 

Katarína Dudáková, Kristína Grendová. In: XX. česko-slovenský kongres o infekčních 

nemocech. - Praha: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2016. - ISBN 978-80-260-

9741-9. - S. [72]. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (18) 

 

Informovanosť o chlamýdiových infekciách u študentov zdravotníckych odborov v okrese 

Trnava / Rechtoríková Veronika, Kačmariková Margaréta, Žampachová Alexandra, 2016. In: 

XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]: zborník abstraktov / zost. 

Mária Avdičová. - 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-

80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 49. 

 

Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky podľa sledovania Poradní zdravia v 

rokoch 1993-2014 / Alexandra Bražinová, Zuzana Polačiková, Veronika Rehorčíková. In: 

XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 

management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 40. 

 

Súčasné stratégie prevencie katétrových infekcií krvného riečiska v praxi / Mária 

Garabášová et al. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. A3-A4. 

 

Nákup a užívanie výživových športových doplnkov u návštevníkov vybraných fitness 

centier v mestách Skalica a Šaštín-Stráže / Kačmariková Margaréta, Rechtoríková Veronika, 

Paveleková N., 2016. In: Výživa a zdravie: IV. Fórum verejného zdravotníctva : recenzovaný 

zborník abstraktov / zost. Zuzana Krištúfková; [rec. I. Čižnár, A. Egnerová]. - 1. vyd. - 

Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2016. - ISBN 978-80-89702-29-9. - S. 57-62. 

 

Možnosť vynechania biopsií u detí a adolescentov so symptómami podozrivými na 

celiakiu pri vysoko špecifických protilátkach - vlastné skúsenosti / Jarmila Kabátová, 
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Vladimír Bošák, Stanislava Blažíčková. In: Gastroenterológia pre prax. - ISSN 1336-1473. - 

Roč. 15, S1 (2016), s. 14. 

 

Zhodnotenie užitočnosti agregátora MEDISYS / Rusnák M. et al. In: XXI. Červenkove dni 

preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-

80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 18. 

 

Kompetencie pre manažment informácií vo verejnom zdravotníctve / Viera Rusnáková, 

Martin Rusnák, L. Mičíková. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : 

Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 16. 

 

Finančná gramotnosť Rómov / Eva Nemčovská, Mária Garabášová, Daniela Kállayová. In: 

XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi management, 

2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S.47. 

 

Hodnotenie efektu vybranej legislatívnej intervencie na vývoj práceneschopnosti v SR / 

Lucia Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta Kačmariková. In: XXI. Červenkove dni 

preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-

80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 45. 

 

Epidemiology of traumatic brain injury in Europe: a living systematic review / Alexandra 

Bražinová et al. In: Aktuality urgentnej medicíny. - [Bratislava]: [Slovenská spoločnosť 

urgentnej medicíny a medicíny katastrof], 2016. - ISSN 1338-4171. - S. 36-37. 

 

Úmrtnosť na dopravné úrazy v Slovenskej republike / Dominika Plančíková, Marek 

Majdan. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi 

management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 46. 

 

Európsky projekt CENTER-TBI na zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu a jeho 

poslanie pre verejné zdravotníctvo / Veronika Rehorčíková, Alexandra Bražinová. In: XXI. 

Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava: Vydavateľstvo A-medi management, 

2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 36. 
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Nový špecializačný program "Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - MPH" 

pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant na 

Trnavskej univerzite ako súčasť inovatívneho vzdelávania v súlade s princípmi tzv. "New 

Public Health" / Daniela Kállayová, Peter Letanovský, Eva Nemčovská. In: XXI. Červenkove 

dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 

978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 19. 

 

Európsky projekt CENTER-TBI na zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu / 

Alexandra Bražinová et al. In: Aktuality urgentnej medicíny. - [Bratislava] : [Slovenská 

spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof], 2016. - ISSN 1338-4171. - S. 38-39. 

 

Analýza výskytu vybraných alimentárnych nákaz v okresoch spádovej oblasti RÚVZ v 

Považskej Bystrici / Katarína Dudáková, Kristína Grendová, Nikola Chromeková. In: XXI. 

Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 

2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 32. 

 

Hlásenie výskytu prenosných ochorení lekármi prvého kontaktu / Denisa Jakubcová, Viera 

Rusnáková, Martin Rusnák, Zuzana Rohaľová. In: XXI. Červenkove dni preventívnej 

medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-

4. - CD-ROM; S. 17. 

 

Aeromonas hydrophila a jej verejnozdravotný potenciál / Katarína Naďová, S. Daviničová, 

Viera Rusnáková. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo 

A-medi management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 30. 

 

Informovanosť o chlamýdiových infekciách u študentov zdravotníckych odborov v okrese 

Trnava / Veronika Rechtoríková, Margaréta Kačmariková, Alexandra Žampachová. In: XXI. 

Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 

2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - CD-ROM; S. 49. 

 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1) 

 

The GENOVATE model for Gender Equality in Transforming Research and Innovation 

[elektronický zdroj] / Uduak Archibong et al. - Bradford : GENOVATE Secretariat, Centre for 
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Inclusion and Diversity University of Bradford, 2016. - 17 s. - ISBN 978 1 851 43 281 3.. - 

Spôsob prístupu: 

http://www.genovate.eu/resources/genovatemodelforgenderequalityintransformingresearchan

dinnovation/ 

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 

Zdravotníctvo po voľbách 2016 [elektronický zdroj] : hodnotenie volebných programov 

politických strán / Tomáš Szalay et al. ; [rec. B. Masloviec, K. Kafková]. - 1. vyd. - Bratislava 

: HPI, 2016. - online; 70 s. - ISBN 978-80-971727-4-9. - Popis urobený: 09.06.2016. - Spôsob 

prístupu: http://www.hpi.sk/2016/02/hodnotenie-volebnych-programov/ 

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (3) 

 

Hodnotenie efektu vybranej legislatívnej intervencie na vývoj práceneschopnosti v SR / 

L. Blažinská, M. Rusnák, M. Kačmariková. In: Surveillance chronických chorôb. - Banská 

Bystrica : Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, 2016. - S. 12. 

 

Informácia o účasti Slovenskej republiky v projekte SH-CAPAC / Daniela Kállayová. In: 

XIX. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v Slovenskej republike. - Bratislava 

: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2016. - S. 22. 

 

Deskripcia a nalýza činnosti poradní zdravia v Slovenskej republike v rokoch 1993-2014 

/ Alexandra Bražinová, Zuzana Polačiková. In: Surveillance chronických chorôb. - Banská 

Bystrica : Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, 2016. - S. 14. 

 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 

 

Summary Report on the MIPEX Health Strand and Country Reports : Pre-print version, 

June 2016 / Michal Morris, ... Daniela Kállayová et al. - Brussel : International Organization 

for Migration (IOM), Regional Office Brussels Migration Health Division (MHD), 2016. – 82 

s. 

 

http://www.genovate.eu/resources/genovatemodelforgenderequalityintransformingresearchandinnovation/
http://www.genovate.eu/resources/genovatemodelforgenderequalityintransformingresearchandinnovation/
http://www.hpi.sk/2016/02/hodnotenie-volebnych-programov/
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=154006&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=161059&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=154006&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
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GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (2) 

 

Karibik : luxus a chudoba v zdraví a chorobe / Martin Rusnák, Viera Rusnáková. In: 

Universitas Tyrnaviensis. - ISSN 1338-9025. - Roč. 5, č. 3 (2016), s. 22-23. 

 

Desím sa, že príde obrna / Jozefína Kaššová, Martin Rusnák. In: Zdravie. - ISSN 0044-1953. 

- č. 2 (2016), s. 72-73. 

 
 

Projekty, na ktorých participovali členovia KVZ v roku 2016 

 
Členovia KVZ sa aj v roku 2016 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 od 

septembra 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.  

 

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. 

 

 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=47364&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=156085&fs=4800B2EE95F74B77A3F1EC26216BB71D
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e-ROMA RESOURCE (e-RR) 

Projekt e-RR bol spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning 

Programme) Európskej únie. Hlavným cieľom projektu bolo podporovať, šíriť a vymieňať 

predchádzajúce skúsenosti v oblasti začleňovania Rómov z rôznych zdrojov. Projekt prebiehal 

od januára 2014 do decembra 2015. Udržateľnosť a administrácia platformy projektu je 

stanovená na 3 roky. 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., Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. Na realizácii projektu sa aktívne 

podieľali aj interní doktorandi Mgr. Veronika Rechtoríková, Mgr. Lucia Blažinská, Mgr. 

Dominika Plančíková.  

 

SH-CAPAC  

Informácia o účasti Slovenskej republiky v projekte SH- CAPAC a výstupy projektu pre 

posilnenie zdravotných systémov v súvislosti s migračným tlakom v EÚ. Všeobecným cieľom 

projektu SH-CAPAC s názvom „Podpora zdravotnej koordinácie, hodnotenie, plánovanie, 

dostupnosť k zdravotnej starostlivosti a budovanie kapacít v členských štátoch pod určitým 

migračným tlakom“, bola podpora členských štátov EÚ, ktoré sú pod určitým migračným 

tlakom v ich odozve na výzvy súvisiace so zdravím. 

Špecifické ciele boli orientované na podporu členských štátov v oblasti koordinácie, 

hodnotenia, plánovania a implementácie verejno-zdravotníckych aktivít zameraných na 

posilnenie prístupu k zdravotníckej starostlivosti a budovanie kapacít pomocou tréningov 

zdravotníkov. Cieľové krajiny pre účel projektu boli : Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, 

Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko (ako krajiny prvého príchodu, 

prípadne tranzitné), Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Malta, Švédsko, 

Holandsko (ako tradičné cieľové krajiny) a Portugalsko, Poľsko, Španielsko ako nové cieľové 

krajiny. Konečnými prijímateľmi sú registrovaní a neregistrovaní utečenci, žiadatelia o azyl a 

iní migranti, kým priamymi prijímateľmi sú zdravotné systémy každého členského štátu a ich 

zdravotníci.  Partneri projektu vytvorili potrebné nástroje a návody potrebné pre advokáciu a 

budovanie kapacít na národnej a regionálnej úrovni.  V rámci projektu sa organizovali návštevy 

krajín s cieľom špecifickej technickej asistencie so zameraním na koordináciu aktivít na 

národnej úrovni v spolupráci s dôležitými predstaviteľmi národných a medzinárodných 

zdravotníckych organizácii.  Výstupy projektu sú dostupné pre odbornú verejnosť na webovej 

stránke projektu http://www.sh-capac.org/. V rámci Slovak Country Mission sa v októbri 2016 

na ministerstve zdravotníctva uskutočnil pracovný seminár, ktorý organizovala Katedra 

http://www.sh-capac.org/
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verejného zdravotníctva v spolupráci s Odborom verejného zdravotníctva MZSR 

a s kanceláriou WHO na Slovensku. Cieľom medzinárodného workshopu bola diskusia 

o vytvorených nástrojoch, ktoré sú zamerané na analýzu zdravotného stavu a zdravotných 

potrieb migrantov,  prípravou plánov a aktivít v oblasti verejného zdravotníctva, budovanie 

kapacít – tréningové aktivity pre zdravotníckych profesionálov a vytváranie intersektorálnych 

sietí.  Kľúčovú prednášku na seminári predniesol Dr. Santino Severoni, koordinátor pre verejné 

zdravie a migráciu z Regionálneho úradu WHO pre Európu. Následne sa účastníci projektového 

konzorcia zúčastnili návštevy zariadení Migračného úradu MV SR, kde sa oboznámili 

s fungovaním a poskytovaním služieb migrantom u nás. 

 

Projekt KEGA: Propedeutika epidemiológie 

V roku 2015 bol prof. Rusnákom a prof. Rusnákovou podaný projekt Propedeutika 

epidemiológie do komisie KEGA na roky 2016 až 2018 a po prijatí v roku 2016 sa začal 

realizovať podľa plánu. Koncom roku 2016 bola podaná správa o činnosti za uvedený rok.   

Predkladaný projekt hodlá preskúmať a vyhodnotiť potreby v zmysle rozsahu a kompozície 

vzdelávacích materiálov, učebných textov a prostriedkov na všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania v oblasti propedeutiky epidemiológie v rámci širšie ponímaných 

potrieb odboru Verejné zdravotníctvo. V tom zmysle zahŕňa aj uplatnenie aspektov zdravia 

verejnosti, manažmentu a manažmentu kvality v zdravotnej starostlivosti, ako aj oblasť 

klinickej epidemiológie a získavanie vedeckých dôkazov. 

Na základe zhodnotenia potrieb a po odbornej diskusii bude detailne rozpracovaná obsah a 

forma publikácie tak, aby v čo najväčšej miere vyhovela aktuálnej epidemiologickej praxi, ako 

aj nárokom na výskumnú činnosť a inovácie v rámci širšieho medicínskeho výskumu. Na 

základe výsledkov bude spracovaná monografia na tému propedeutiky epidemiológie. 

Vzhľadom na potrebu internacionalizácie vzdelávania a realizácie študijných programov vo 

svetových jazykoch bude pripravená zároveň anglická verzia. 

Očakávaným výsledkom projektu je moderná, dostupná a obsahovo kvalitná (recenzovaná) 

monografia postavená na požiadavkách a príkladoch z praxe vrátane návodov pre analýzy s 

využívaním voľne dostupných softwérových prostriedkov (R project, LibreOffice, EpiInfo, 

Openepi). Publikácia bude rovnako ako predmet štúdia - epidemiológia - reflektovať vysokú 

mieru využívania internetových zdrojov a online prístupu. Každá kapitola bude doplnená 

prehľadom dostupnej domácej i zahraničnej literatúry. Autori nezabúdajú ani na podporu 

lektorov. Spolu s monografiou bude k dispozícii súbor prednášok vo formáte pdf a súbory s 

nahovoreným sprievodným textom vo formátoch wmv a mp4. Zároveň bude vytvorený manuál 
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s inštrukciami pre lektorov (podľa stupňa vysokoškolského vzdelávania), riešením príkladov a 

prípadovými štúdiami. 

Dôležitou súčasťou projektu je vyhotovenie anglickej mutácie publikácie, reagujúc tak na 

potrebu kreovania vzdelávacích programov v anglickom jazyku a snahu pripravovať spoločné 

vzdelávacie programy (joint degree) so zahraničnými univerzitami. Skúsenosti autorov z účasti 

na relevantných medzinárodných projektoch v rámci EU, ako aj spolupráca s univerzitnými 

partnermi v Európe aj v zámorí, k tomu poskytujú kvalitné východiská. 

 

Vedecké podujatia realizované katedrou v roku 2016 

V novembri sa na TU FZaSP uskutočnili dve vedecké konferencie - Ochrana života XVI. 

a Civilizačné ochorenia II., na ktorých príprave sa podieľali členovia Katedry verejného 

zdravotníctva, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., 

MBA., prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

Šestnásty ročník konferencie Ochrana života, ktorý sa konal 7. novembra 2016 bol venovaný  

Pocte sv. Gianne Berettovej Mollovej a hlavná téma  bola Etické problémy súčasnosti. Na 

konferencii vystúpili odborníci z medicíny, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej 

práce, filozofie, teológie, a ďalší odborníci v oblasti etiky a ochrany života, ako aj študenti. 

Predsedom vedeckého a organizačnému výboru bol dlhoročný pedagóg Katedry verejného 

zdravotníctva a jeden z autorov myšlienky konferencie Ochrana života prof. MUDr. Bohumil 

Chmelík, PhD. Podpredsedníčkou bola PhDr. Kristína Grendová, PhD. a členkami doc. Ing. 

Margaréta Kačmariková, PhD., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA. 

 

Druhou konferenciou bolo sympózium Civilizačné ochorenia. Sympózium bolo pripravované 

v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava. Druhý ročník bol venovaný metabolickému 

syndrómu. Na sympóziu vystúpilo dvanásť prednášajúcich z oblasti chirurgie, kardiológie, 

onkológie, infekčnej medicíny, hepatológie, laboratórnej medicíny a verejného zdravotníctva, 

ktorí vo svojich prehľadových prednáškach priniesli pohľad na viacero zdravotných problémov 

súvisiacich s metabolickým syndrómom, ako súborom ochorení a zdravotných problémov. 

Podpredsedníčkou vedeckého a organizačného výboru bola PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

a členkami doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., 

MBA. 
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6.2.5 Domáca a medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy 
 
Spolupracujúce domáce inštitúcie 

 
• Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

• ostatné Regionálne úrady verejného zdravotníctva 

• Fakultná nemocnica Trnava 

• Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

• Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor verejného zdravotníctva 

• Ministerstvo školstva SR 

• Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny 

• Inšpektorát práce SR, Košice 

• Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 

• Nemocnica A. Wintera, Piešťany 

 

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 

 
• University of Scranton, USA, 

• International Neurotrauma Research Organisation, Austria, 

• The Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands, 

• University of Parma, Department of Clinical Medicine, Nefrology and Preventive 

Science and ISPESL research center, Parma, Italy, 

• European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC, Stockholm, Sweden, 

• Faculty of Health Sciences Bielefeld School of Public Health, Bielefeld, Nemecko, 

 

Členstvá v odborných organizáciách 

 
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 
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2. Zdravotná a sociálna komisia mesta Trnava:  

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 

 

3. Vedecká rada TU FZaSP:  

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 

 

4. Akademický senát TU:  

PhDr. Kristína Grendová, PhD., PhDr. Eva Nemčovská, PhD., Mgr. Katarína Dudáková 

 

5. Rada Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania: 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

 

6. Akademický senát TU FZaSP:  

PhDr. Kristína Grendová, PhD. (člen a tajomník senátu) 

 

7. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

Mgr. Michaela Machajová, PhD. 

 

8. Slovenská lekárska spoločnosť 

- Spoločnosť hygienikov Bratislava 

 doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 

- Sekcia hygienikov výživy 

 doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD. 

 

- Slovenská hepatologická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

- Slovenská internistická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 
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- 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. 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

 

9. Slovenská lekárska komora 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

 

10. Slovenská spoločnosť infektológov 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

 

11. Výbor Slovenskej spoločnosti infektológov – SSI 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 

12. Racionálna antibiotická liečba a antibiotická politika (Komisia RALAP) vo FN 

Trnava 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 

13. Liga za duševné zdravie - Odborná rada/ Správna rada mimovládnej organizácie 

Liga za duševné zdravie 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

 

14. Odborová komisia pre doktorandské štúdium študijnom programe 7.4.2. Verejné 

zdravotníctvo na získanie akademického titulu „PhD” 

 prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., predseda, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., 

podpredseda, členovia: prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA, prof. MUDr. Adriana 

Ondrušová, PhD., MBA, doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof., doc. PhDr. Daniela 

Kállayová, PhD., doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
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15. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

16. Etická komisia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

 

17. Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS – predseda 

sekcie  medicínskej informatiky – od roku 2009 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

 

18. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

Mgr. Katarína Dudáková 

 

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. 

 

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. 
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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, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 

10. Upsilon Phi Delta Society v USA, spoločnosť pre rozvoj zdravotníckeho manažmentu 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 

11. Lekárska fakulta Univerzity v Novom Sade – hosťujúci profesor 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 

6.2.6 Vízia do roku 2017 
 
Výskum  

• Zvýšiť počet karentovaných publikácií na katedre v roku 2017. 

• Pripraviť návrhy projektov v rámci slovenských aj zahraničných výziev (KEGA, 
VEGA, APVV, ERAZMUS-Plus, Slovak Aid, Europe Aid).  

• 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. 

• Rozšíriť portfólio výskumných aktivít o témy hodnotenia úspešnosti vzdelávacích 
programov v rámci VZ. 

 
Výučba  

• Zvýšiť počet docentov a profesorov na katedre dlhodobá vízia.  

• Zvýšiť počet učiteľských mobilít.  

• Zvýšiť počet študentských mobilít. 

• Pripraviť nové špecializačné študijné programy pre akreditáciu v súlade s požiadavkami 
MZ SR a MŠ SR, najmä v oblasti celoživotného vzdelávania.  
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• Podpísať zmluvy 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 konferencie Civilizačné ochorenia na FZaSP. 
 

• Posilniť spoluprácu s inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti 
výskumu a analýzy dostupných dát.  
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6.3 Katedra ošetrovateľstva 
 
Výročná správa Katedry ošetrovateľstva fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity predkladá súhrn základných informácií o charaktere a poslaní katedry, ako aj 

komplexný pohľad na vedecko – výskumnú a pedagogickú aktivitu v roku 2016. Katedra 

ošetrovateľstva pracuje pod vedením doc. PhDr. Andrei Botíkovej, PhD. V súčasnosti 

pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť zastrešuje osem odborných asistentov s odbornou 

spôsobilosťou, sestra a tri docentky s odbornou spôsobilosťou sestra. Okrem toho Katedra 

ošetrovateľstva disponuje s radou odborníkov z praxe, profesorov, docentov v oblasti 

medicíny. Pedagogický proces je zameraný na výchovu a vzdelávanie absolventov v profesii 

sestra – v dennej aj externej forme štúdia v Bc. stupni štúdia. Katedra zaznamenala 

v predchádzajúcom roku veľmi uspokojivú vedecko – výskumnú činnosť. Jej členovia za 

aktívne zúčastnili viacerých domácich a zahraničných vedeckých kongresov a konferencií. 

Katedra intenzívne spolupracuje s významnými domácimi univerzitami a odbornými 

inštitúciami. Spoločným cieľom katedry je aktívne sa podieľať na vedecko – výskumnej 

činnosti fakulty a vo výchovno – vzdelávacom procese realizovať najmodernejšie prístupy pre 

študijný odbor Ošetrovateľstvo. 

 

6.3.1 Poslanie Katedry ošetrovateľstva 
 
Katedra ošetrovateľstva (KOŠ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej university v 

Trnave (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 TU FZaSP 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, ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko 

– pôrodnícke, pediatrické, neurologické a iné), 

• Prvá pomoc, 

• Výchova k zdraviu, 
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• 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. 

 

Členovia katedry ošetrovateľstva v roku 2016 
 
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. (do 28. 2. 2016) 

PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. 

MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. (do 31. 8. 2016) 

MUDr. Ondrej Lachký, PhD. (od 1.9.2016) 

MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

MUDr. Marián Streško, PhD. 
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PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. 

Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Nováková, Gabriela Semešová 

6.3.2 Profesionálne zameranie členov katedry 
 

Činnosť KOŠ zabezpečoval v roku 2016 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 a komunikácii v ošetrovateľstve. V publikačnej aktivite sa venuje problematike 

ošetrovania chronických rán, ako aj vedenie doktorandky a študentov ošetrovateľstva. 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 a personalizovanú medicínu v onkológii, resp. onkochirurgii. V 

oblasti pedagogickej uplatňuje svoje poznatky pri aplikácii v predmete Anatómia a Chirurgia.  

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

ochorení GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (Morbus Crohn, Ulcerózna kolitída). 

Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým miniinvazívnou 

laparostkopickou metódou, ďalej sa venuje miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného hiátu, 

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

poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.: Pôsobí ako garant študijného odboru Ošetrovateľstvo pre 

I. stupeň vysokoškolského štúdia. 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 pôsobím ako krajský odborník pre 

Ošetrovateľstvo v Trnavskom samosprávnom kraji.  
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PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V súčasnosti pôsobí ako zástupca vedúcej katedry. 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 sekcie sestier pracujúcich 

v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA.  Je členkou Vedeckej rady 

FZaSP, Etickej a Edičnej komisie FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Je spoluautorkou 

viacerých vysokoškolských učebníc.  

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 TU FZaSP 

v Trnave (do 31.10.2016). 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 viacerých vysokoškolských učebníc. Od roku 2011 je členkou Vedeckej rady 

FZaSP.  

PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2014 ako odborný 

asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre študijné záležitosti na TU FZaSP 

v Trnave (od 1.11.2016 – poverená výkonom funkcie). Východiskom pre jej pracovné 

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

problematike sa venuje vo všetkých mojich záverečných prácach i publikáciách. V rámci 
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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 viacerých vysokoškolských učebníc.  

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.: 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.   

doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.: Lekár pracujúci v oblasti ženského zdravia na 

Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Trnava. Ako člen Katedry 

ošetrovateľstva vyučuje v študijnom programe ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie 

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

sociálnej práce pôsobí v medzinárodnom prostredí rozvojových projektoch. Organizačne 

a odborne viedol komunitné zdravotné stredisko v St. Raphael, Mihango, Keňa, Centre de Sante 

Hand for Help Jacmel, Haiti a Slovak Aid pôrodnicu v Gordhime, Južný Sudán. Po zemetrasení 

na Haiti viedol záchranný zdravotnícky tím v poľnej nemocnici v ruinách Quisqueya 

University, PettionVille, Port au Prince, Haiti. V dizertačnej práci sa venoval dostupnosti 

ošetrovateľskej starostlivosti a liečby HIV v treťom svete a na Slovensku. Publikuje v oblasti 

zdravotníctva a sociálnej práce so zameraním na marginalizované a ohrozené skupiny. Je 

členom Tropic teamu. 

MUDr. Ondrej Lachký, PhD.: Prednosta Gynekologicko – pôrodníckej kliniky (od 1.9.2016 

– poverený výkonom funkcie). V pedagogickej činnosti sa snaží získané poznatky aplikovať v 

predmete Gynekológia a Pôrodníctvo na Bc.stupni Ošetrovateľstva.  

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 FZaSP 

TU v Trnave, Akademického senátu TU v Trnave, predseda aj člen štátnicových komisii           

Bc. a Mgr., člen doktorandských komisií, členstvo vo vedeckých výboroch,  recenzent. Čestné 
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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 (do 

31.8.2016). 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 profesionálne zameranie je prax sestry v anestéziológii 

a intenzívnej starostlivosti. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike 

ošetrovateľstva v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. V rámci pedagogickej činnosti sa 

venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu v intenzívnej starostlivosti, prvej pomoci 

a resuscitácii. V klinickej praxi pôsobí na pracoviskách chirurgických odborov. Je 

spoluautorom vedeckej monografie „Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve“. Pôsobí 

ako inštruktor kurzov prvej pomoci organizovaných SČK, spolupracuje na organizovaní súťaže 

„ Mladý záchranár“ a mobilných odberov krvi pod záštitou SČK. Ako dobrovoľník sa 

zúčastňuje na „ Dni záchrany života“. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako odborný 

asistent. Východiskom pre jej odborné zameranie je 16 ročná klinická a 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 v komunite, v interných 

odboroch, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu a klinickej praxi. Je 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Ošetrovateľstvo v teórii a praxi a vedeckej monografie 

Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém. Spolu s kolektívom katedry 

ošetrovateľstva sa podieľa na tvorbe výučbových materiálov. Pracovala na grantovom 

programe,, Podpor školu nápadom“  - Nadácie Slovenskej sporiteľne – 2016. 

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

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

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

Jej odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov, 

ktorej sa venuje v záverečných prácach i v publikačnej činnosti. Východiskom jej pracovného 
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zamerania sú absolvované špecializačné štúdiá Ošetřovatelská péče v gerontologii na 

Masarykovej univerzita v Brne a Ošetrovateľská starostlivosť v komunite a trvajúca odborná 

prax na oddelení dlhodobo chorých. Je spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ošetrovateľská 

starostlivosť v geriatrii I., II. a Prevencia v ošetrovateľstve.  

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 minimálne 4600 

kontaktných a nekontaktných hodín.  

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

Podmienkou prijatia na denné štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou 

a úspešné vykonanie prijímacích skúšok z biológie človeka a zo spoločensko-vedného prehľadu 

v rozsahu stredoškolského učiva.  

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

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

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

výsledkami hodnoverných výskumov. Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo 

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

Profil absolventa:  

Absolvent bakalárskeho štúdia získava odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktorá je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských 

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

zdravia, ošetrovateľskú starostlivosť zdravým, chorým, handicapovaným a zomierajúcim. 

Absolvent získava kompetenciu pre samostatné rozhodovanie, riadenie v oblasti 

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

legislatívou. Absolvent nesie zodpovednosť za ošetrovateľskú prax vykonávanú metódou 

ošetrovateľského procesu. Uplatní sa pri samostatnom vykonávaní ošetrovateľskej praxe 

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

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

Zručnosti – absolvent ovláda prakticky postupy pri diagnostických, liečebných 

a ošetrovateľských výkonoch. Psychomotorické, kognitívne zručnosti a afektívne schopnosti 
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sú zamerané na využívanie nových technológií v ošetrovateľskej praxi. Poskytuje odbornú 

ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného stavu. 

V prístupe k jednotlivcovi, rodinám a komunite využíva komunikačné zručnosti a dodržiava 

etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry. Vedomosti – absolvent má poznatky 

z ošetrovateľskej teórie, ošetrovateľských techník, z klinických medicínskych disciplín a zo 

základov sociálnych a behaviorálnych vied. Má poznatky z koncepcií výchovy k zdraviu 

a strategických dokumentov podpory zdravia. Identifikuje a špecifikuje determinanty, ktoré 

ovplyvňujú zdravie, osobu, prostredie a ošetrovateľskú prax. Kompetencie – absolvent 

identifikuje a zabezpečuje plnenie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti jednotlivcovi, rodinám 

a komunite poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť v ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečuje dodržiavanie hygienicko-

epidemiologického režimu. Edukuje a ochraňuje práva jednotlivca, rodiny a komunity 

v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva odborné výkony na 

základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom podľa platnej legislatívy.  

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia 

Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na výkon povolania 

sestry. Uplatní sa ako sestra pri vykonávaní ošetrovateľskej praxe v štátnych a neštátnych 

zdravotníckych zariadeniach (v ústavnej a v ambulantnej zdravotnej starostlivosti), sociálnych 

zariadeniach, v agentúrach domácej a komunitnej starostlivosti. 

 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 

EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Celkový rozsah štúdia je 4644 

kontaktných a nekontaktných hodín, z toho: teoretická časť vzdelávania 2230 hodín, klinická 

prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2414 hodín. Absolventi štúdia 

získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania sestry. 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. 
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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 TU FZaSP v Trnave. 

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 podľa starej 

akreditácie. 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. V akademickom roku 2016/17 

boli v študijnom odbore Bc. denná i externá forma prijatí uchádzači do 1. ročníka už podľa 

nového akreditačného spisu (Tabuľka č.34). 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. Štúdium v bakalárskom študijnom programe je 

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

na povinné predmety, povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety. 

 
Tabuľka č.34 Prehľad prijatých študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo 2011 - 2016 

Prijatí do 1. ročníka           
D/E 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
1.roč. 56/15 84/0 71/0 84/0 93/0 83/34 
2.roč. 25/91 49/15 52/0 49/0 59/0 66/0 
3.roč. 31/117 27/96 46/25 47/0 52/0 58/0 
1.roč.Mgr. 0/83 1/53 2/57 0/37   
2.roč.Mgr. 0/75 0/76 1/56 2/56 0/35  
        
Absolv. 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Bc. D/E 29/103 20/80 42//20 45/0 46/0  
Mgr. D/E 0/68 0/68 1/51 2/52 0/29   
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Tabuľka č.35 Zoznam osôb zabezpečujúcich povinné a povinne voliteľné predmety 

II.17 Zoznam všetkých fyzických osôb, ktoré zabezpečujú povinné a povinne voliteľné predmety študijného programu 
Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia Pracovný 

úväzok 
Typ 
vzdelávacej 
činnosti 

Jadro 
ŠO 
áno/ni
e 

Povinné predmety       

1. Anatómia Ryska 
Miroslav 1P 11 100 P áno 

  Bartkovjak 
Marián 2D 21 100 P áno 

2. Bakalárska práca s obhajobou 
Boroňová Jana 
+ komisia pre 
štátne skúšky 

2D 21 100  áno 

3. Biofyzika a biochémia Horváthová 
Martina 2D 21 100 P áno 

  Blažíčková 
Stanislava 2D 21 100 P áno 

4. Etika v ošetrovateľstve Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C áno 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C áno 
5. Farmakológia Beňo Pavol 2D 21 100 P áno 

6. Fyziológia Kasalický 
Mojmír 1P 11 100 P áno 

  Danaj 
Miroslav 1P 11 100 P áno 

7. Geriatria Hromec Juraj 1P 11 100 P áno 

  Krčméry 
Vladimír 1P 10 60 P áno 

8. Gynekológia a pôrodníctvo Bartkovjak 
Marián 2D 21 100 P áno 

  Chramec 
Július 3O 21 20 P áno 

  Hvizdák 
František 2D 21 10 P áno 

9. Chirurgia Danaj 
Miroslav 1P 11 100 P áno 

  Ryska 
Miroslav 1P 11 100 P áno 

  Kasalický 
Mojmír 1P 11 100 P  áno 

10. Komunikácia v ošetrovateľstve Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C nie 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C nie 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C nie 

11. Latinský jazyk Sipekiová 
Nicola 9U 31 - C nie 

12. Mikrobiológia, epidemiológia a 
hygiena 

Strehárová 
Anna 1P 21 100 P áno 

  Mateička 
František 1P 11 60 P áno 

13. Náuka o výžive Hromec Juraj 1P 11 100 P áno 

14. Ošetrovateľské techniky Bratová 
Andrea 3O 31 100 C, O áno 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C áno 
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  Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 C áno 

  Uríčková 
Alena 3O 31 100 C, O áno 

  Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C, O áno 

  Martinková 
Jana 3O 31 100 C, O áno 

  Puteková 
Silvia 3O 31 100 C, O  áno 

15. Ošetrovateľský proces Boroňová Jana 2D 21 100 P áno 

  Martinková 
Jana 3O 31 100 C  áno 

  Puteková 
Silvia 3O 31 100 C áno  

16. Ošetrovateľstvo v geriatrii Martinková 
Jana 3O 31 100 C, O áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C  áno 

  Puteková 
Silvia 3O 31 100 C, O  áno 

17. Ošetrovateľstvo v gynekológii 
a pôrodníctve I.- II. 

Uríčková 
Alena 3O 31 100 C, O áno 

  Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C, O  áno 

  Matulníková 
Ľudmila 2D 21 20 C  áno 

18. Ošetrovateľstvo v chirurgii I.- IV. Uríčková 
Alena 3O 31 100 C, O áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C, O  áno 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C, O  áno 
19. Ošetrovateľstvo v klinických 

odboroch - štátna skúška 
Komisia pre 
štátne skúšky 2D 21 100  áno 

20. Ošetrovateľstvo v komunite Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C áno 

  Martinková 
Jana 3O 31 100 C, O  áno 

21. Ošetrovateľstvo v pediatrii I.- II. Puteková 
Silvia 3O 31 100 C, O áno 

  Karabová 
Zuzana 9U 31  - C  áno 

  Bratová 
Andrea 3O 31 100 O  áno 

22. Ošetrovateľstvo v primárnej 
starostlivosti a ADOS 

Botíková 
Andrea 2D 21 100 C áno 

  Puteková 
Silvia 3O 31 100 C, O  áno 

  Martinková 
Jana 3O 31 100 C, O  áno 

23. Ošetrovateľstvo v psychiatrii Bratová 
Andrea 3O 31 100 C, O áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C, O  áno 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C, O  áno 
24. Ošetrovateľstvo vo vnútornom 

lekárstve I.- IV. 
Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C, O áno 

  Puteková 
Silvia 3O 31 100 C, O áno  
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  Martinková 
Jana 3O 31 100 C, O áno  

25. Patologická anatómia Danaj 
Miroslav 1P 11 100 P áno 

  Bartkovjak 
Marián 2D 21 100 P áno  

26. Patologická fyziológia Kasalický 
Mojmír 1P 11 100 P áno 

  Salát Dušan 2D 21 100 P áno  

  Bartkovjak 
Marián 2D 21 100 P  áno 

27. Pediatria Slaný Jaroslav 1P 11 100 P áno 

  Ondrušová 
Adriana 1P 11 80 P  áno 

28. Praktická štátna skúška Komisia pre 
štátne skúšky 2D 21 100  áno 

29. Právo, legislatíva a administratíva v 
zdravotníctve 

Botíková 
Andrea 2D 21 100 P, C áno 

  Lajdová 
Andrea 3O 31 100 C áno  

  Boroňová Jana 2D 21 100 P, C áno  

30. Prázdninová klinická prax I.- II. Puteková 
Silvia 3O 31 100 O áno 

  Uríčková 
Alena 3O 31 100 O áno 

31. Psychiatria Ryska 
Miroslav 1P 11 100 P áno 

  Černák Pavel 9U 21 - P áno 

32. Seminár k záverečnej práci I.- III. Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 P, C nie 

  Ryska 
Miroslav 1P 11 100 P, C nie 

33. Sociológia a sociálne vedy Pavelek Lukáš 3O 31 100 C áno 

34. Súvislá klinická prax I.- VI. Martinková 
Jana 3O 31 100 O áno 

  Boroňová Jana 2D 21 100 O áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 O áno 

  Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 O áno 

  Lajdová 
Andrea 3O 31 100 O áno 

  Uríčková 
Alena 3O 31 100 O áno 

  Puteková 
Silvia 3O 31 100 O  áno 

  Bratová 
Andrea 3O 31 100 O  áno 

35. Teória ošetrovateľstva I.- II. Botíková 
Andrea 2D 21 100 P áno 

  Matulníková 
Ľudmila 2D 21 20 P  áno 

36. Teória ošetrovateľstva - štátna 
skúška 

Komisia pre 
štátne skúšky 2D 21 100  áno 

37. Vnútorné lekárstvo Hromec Juraj 1P 11 100 P áno 
38. Výchova k zdraviu Boroňová Jana 2D 21 100 P áno 

39. Vývinová psychológia Dobríková 
Patrícia 2D 21 100 P áno 
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  Levická 
Katarína 3O 31 100 C  áno 

40. Základy pedagogiky a edukácia v 
ošetrovateľstve 

Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 P áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 P  áno 

41. Základy psychológie Dobríková 
Patrícia 2D 21 100 P áno 

Povinne voliteľné predmety       
 
 
42. História ošetrovateľstva I.- II. 

Botíková 
Andrea 2D 21 100 P nie 

43. Kritické písanie a čítanie I.- II. Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 C nie 

  Ryska 
Miroslav 1P 11 100 C  nie 

44. Ošetrovateľstvo v intenzívnej 
starostlivosti 

Bratová 
Andrea 3O 31 100 C nie 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C  nie 

45. Ošetrovateľstvo v multikultúre Uríčková 
Alena 3O 31 100 C nie 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C nie  

  Martinková 
Jana 3O 31 100 C  nie 

46. Ošetrovateľstvo v neurológii Martinková 
Jana 3O 31 100 C nie 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C  nie 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C nie  

47. Ošetrovateľstvo v onkológii Uríčková 
Alena 3O 31 100 C nie 

  Karabová 
Zuzana 9U 31 - C nie 

  Boroňová Jana 2D 21 100 C nie 
48. Ošetrovateľstvo v paliatívnej a 

hospicovej starostlivosti 
Uríčková 
Alena 3O 31 100 C nie 

  Karabová 
Zuzana 9U 31 - C nie 

49. Ošetrovateľstvo vo vybraných 
odboroch I.- II. Boroňová Jana 2D 21 100 C nie 

  Bratová 
Andrea 3O 31 100 C nie 

50. Prevencia v ošetrovateľstve Puteková 
Silvia 3O 31 100 C áno 

  Botíková 
Andrea 2D 21 100 C áno 

51. Prvá pomoc Boroňová Jana 2D 21 100 C nie 

  Šimková 
Alexandra 3O 31 70 C nie 

  Bratová 
Andrea 3O 31 100 C nie 

  Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 C nie 

52. Základy štatistiky I.- II. Ilievová 
Ľubica 2D 21 100 P nie 

  Pavelek Lukáš 3O 31 100 C nie 
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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: 3 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (3) 

 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, 
BDD, CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 2 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2) 
 
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
Počet záznamov: 10 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (10) 

 
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 (3) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (2) 
AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.časopisoch (3) 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (2) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (20) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (19) 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (5) 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (7) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (10) 
Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 30 
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BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (16) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (8) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (6) 

Počet záznamov spolu: 129 
Menný zoznam publikácií:  

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 
Počet záznamov: 1 
 
AAB001 Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] / 
Andrea Botíková et al. ; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava : 
Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v 
Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - 29.03.2017 - 
http://ukftp.truni.sk/epc/13828.pdf. - ISBN 978-80-568-0010-2  
[Spoluautori: Dziacka, Alena ; Puteková, Silvia ; Ryska, Miroslav ; Střádalová, Monika ; 
Vričanová, Ivana] 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

 
Počet záznamov: 2 
 
ADC001 A comparison of two endoscopic closures : over-the-scope clip (OTSC) versus 
KING closure (endoloop plus clips) in a randomized long-term experimental study / R. 
Doležel et al.. 
In: Surgical endoscopy and other interventional techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 30, 
Issue 11 (2016), s. 4910-4916.  
CCC  
[Spoluautori: Ryska, O. ; Kollár, M. ; Juhásová, J. ; Kalvach, Jaroslav ; Ryska, Miroslav ; 
Martínek, J.] 
 
ADC002 Plasma Concentrations and Subcutaneous Adipose Tissue mRNA Expression of 
Clusterin in Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus : the Effect of Short-Term 
Hyperinsulinemia, Very-Low-Calorie Diet and Bariatric Surgery / J. Kloučková et al.. 
In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 65, Issue 3 (2016), s. 481-492.  
CCC  
[Spoluautori: Lacinová, Zdena ; Kaválková, P. ; Trachta, P. ; Kasalický, Mojmír ; Haluzíková, 
D. ; Mráz, M. ; Haluzík, Martin] 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 
Počet záznamov: 3 
 
ADE001 10 let Sleeve gastrectomy - tubulizace žaludku v České republice z hlediska 
operačního výkonu / M. Kasalický et al.. 
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 

http://ukftp.truni.sk/epc/13828.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E046677
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E047027
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E023996
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Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 95, č. 12 (2016), s. 425-431.  
[Spoluautori: Bařinka, A. ; Čierny, M. ; Fried, Martin ; Gryga, A. ; Holéczy, P. ; Hrubý, M. ; 
Malčánková, K. ; Michalský, D. ; Procházka, V. ; Satinský, I. ; Šimonik, I. ; Vraný, M. ; 
Zonča, P.] 
 
ADE002 Biliarni leak po jaternich resekcich: retrospektivni analyza vlastniho souboru = 
Bile leakage after liver resection: A retrospective cohort study / K. Menclova 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. 516-521.  
[Spoluautori: Belina, F. ; Pudil, Jiří ; Langer, D. ; Ryska, Miroslav] 
 
ADE003 The association between the quality of life and depression of elderly in a nursing 
home institutional setting / Ľubica Ilievová, Peter Žitný, Jana Jakobejová. 
In: Journal of Health Sciences. - ISSN 2232-7576. - Vol. 6, No 3 (2016), s. 1-6. 
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In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
169-172. 
 
AFD010 Nozokomiálna nákaza z pohľadu sestry / Helena Gondárová-Vyhničková, Milan 
Laurinc, Andrea Bratová. 
In: Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. 
storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-60-4. - CD-ROM; S. 60-
68. 
 
AFD011 Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou s 
venóznymi komplikáciami / Alena Dziacka, Andrea Botíková, Pavlína Šebáková. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 42-
44. 
 
AFD012 Pacient s implantovaným kardioverterom - defibrilátorom a arytmická búrka / 
Helena Gondárová-Vyhničková, Olga Kulichová, Andrea Bratová, Marián Berešík. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 93-
99.  
[Spoluautori: Kulichová, Olga ; Bratová, Andrea ; Berešík, Marián] 
 
AFD013 Prechod z intenzívnej liečby a starostlivosti na paliatívnu liečbu a starostlivosť / 
Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová, Milan Laurinc, Monika Matejová. 
In: XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb : 
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zborník. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - 
ISBN 978-80-89542-61-1. - S. 85-90.  
[Spoluautori: Bratová, Andrea ; Laurinc, Milan ; Matejová, Monika] 
 
AFD014 Rehabilitačné ošetrovateľstvo v prevencii imobilizačného syndrómu u 
geriatrického pacienta / Silvia Puteková. 
In: Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v kontexte pomáhajúcich profesií [elektronický 
zdroj] = Deinstitutionalisation of social services in the context of assisting professions. - 1. 
vyd. - Michalovce: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 
Detašované pracovisko Bl. Metoda D. Trčku, 2016. - ISBN 978-80-8132-144-3. - CD-ROM; 
S. 351-354. 
 
AFD015 Sepsa - závažný ošetrovateľský problém / Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea 
Bratová, Marián Berešík. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
100-105. 
 
AFD016 Sepsa a ošetrovateľská prax / Andrea Bratová, Olga Kulichová, Milan Laurinc, 
Helena Gondárová-Vyhničková. 
In: XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb : 
zborník. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - 
ISBN 978-80-89542-61-1. - S. 160-164.  
[Spoluautori: Kulichová, Olga ; Laurinc, Milan ; Gondárová-Vyhničková, Helena] 
 
AFD017 Sepsa a sestra / Andrea Bratová, Helena Gondárová-Vyhničková. 
In: Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. 
storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-60-4. - CD-ROM; S. 23-
26. 
 
AFD018 Spolupráca ADOS s inštitúciami poskytujúcimi sociálne služby / Alena Dziacka, 
Andrea Botíková. 
In: XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb : 
zborník. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - 
ISBN 978-80-89542-61-1. - S. 62-66. 
 
AFD019 Vízie a napredovanie v anestéziológii a intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti / 
Andrea Bratová, Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
178-179. 
 
AFD020 Využitie vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pri toalete dýchacích ciest / Helena 
Gondárová-Vyhničková et al.. 
In: Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. 
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storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-60-4. - CD-ROM; S. 54-
59.  
[Spoluautori: Kubová, Mária ; Berešík, Marián ; Kulichová, Olga ; Bratová, Andrea] 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

 
Počet záznamov: 19 
 
AFH001 Bezpečnosť seniorov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti / Jana Martinková. 
In: Hygienické zabezpečenie rúk súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta [elektronický zdroj] 
: zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie. - 1. vyd. - Zvolen: Nemocnica Zvolen, 
člen Agel, 2016. - ISBN 978-80-972286-1-3. - CD-ROM; S. 15-16. 
 
AFH002 Edukácia pacientov so syndrómom diabetickej nohy / Andrea Botíková, Alena 
Dziacka. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien : vzdelávanie, kompetencie, prax : 
e-zborník abstraktov vedeckých a odborných prác. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora 
sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-62-8. - S. 12-13. 
 
AFH003 Externé štúdium odboru ošetrovateľstva na Trnavskej univerzite v Trnave / Jana 
Boroňová. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
165-166. 
 
AFH004 Faktory ovplyvňujúce prácu sestry na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej 
starostlivosti / Milan Laurinc, Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová. 
In: Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. 
storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-60-4. - CD-ROM; S. 
165-166. 
 
AFH005 Geriatrický pacient a anestézia / Andrea Bratová, Adriana Benková. 
In: Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. 
storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-60-4. - CD-ROM; S. 7. 
 
AFH006 Neriešiteľný septický stav u paraplegickej pacientky? / A. Kršáková et al.. 
In: 10. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152-446-2. - S. 32-33.  
[Spoluautori: Babjaková, P. ; Soľavová, M. ; Kutná, Kristína ; Vešperová, S. ; Lengyelová, B. 
; Strehárová, Anna] 
 
AFH007 Nežiadúce udalosti a bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení / Gabriela 
Doktorová. 
In: Hygienické zabezpečenie rúk súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta [elektronický zdroj] 
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: zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie. - 1. vyd. - Zvolen: Nemocnica Zvolen, 
člen Agel, 2016. - ISBN 978-80-972286-1-3. - CD-ROM; S. 34-35. 
 
AFH008 Novší typ encefalitídy - kazuistika / Adriana Kršáková, Kristína Kutná. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
173-174. 
 
AFH009 Nozokomiálna nákaza na KAIM / Andrea Bratová, Helena Gondárová-Vyhničková, 
Milan Laurinc. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
180-181. 
 
AFH010 Postoj rodičov k očkovaniu / Alena Uríčková, Mária Mokošáková. 
In: Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. 
storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-60-4. - CD-ROM; S. 
214-215. 
 
AFH011 Posudzovanie spirituality v ošetrovateľskej starostlivosti / Alena Uríčková. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
186-187. 
 
AFH012 Prevencia poranení v súvislosti s pádmi obyvateľov domova pre seniorov / Silvia 
Puteková. 
In: Hygienické zabezpečenie rúk súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta [elektronický zdroj] 
: zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie. - 1. vyd. - Zvolen: Nemocnica Zvolen, 
člen Agel, 2016. - ISBN 978-80-972286-1-3. - CD-ROM; S. 24-25. 
 
AFH013 Prvky charitatívneho ošetrovateľstva v profesionálnom ošetrovateľstve v Trenčíne 
/ Alena Dziacka, Andrea Botíková. 
In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. A2-A3. 
 
AFH014 Systém starostlivosti o seniorov v Cheltenhame, Veľká Británia / Alena Uríčková, 
Andrea Lajdová. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
167-168. 
 
AFH015 Úskalia liečby rekurencie klostrídiovej enterokolitídy / A. Strehárová et al.. 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062721
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062721
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E058956
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E058956
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062721
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065094
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E041831
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062721


184 
 

In: 10. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152-446-2. - S. 17-18.  
[Spoluautori: Soľavová, M. ; Vešperová, S. ; Kutná, Kristína ; Brňová, Jaroslava ; Zelenák, A. 
; Kršáková, Adriana] 
 
AFH016 Vplyv chronickej bolesti na kvalitu života pacientov / Gabriela Doktorová. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax založená na 
dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 
118. 
 
AFH017 Využitie škály PAINAID pri posudzovaní bolesti u pacienta s demenciou / Oľga 
Kabátová. 
In: Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby : VIII. 
medzinárodná vedecká konferencia. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská Alzheimerova 
spoločnosť, 2016. - ISBN 978-80-971103-4-5. - S. 30. 
 
AFH018 Význam hygieny rúk v ošetrovateľskej starostlivosti / Oľga Kabátová. 
In: Hygienické zabezpečenie rúk súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta [elektronický zdroj] 
: zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie. - 1. vyd. - Zvolen: Nemocnica Zvolen, 
člen Agel, 2016. - ISBN 978-80-972286-1-3. - CD-ROM; S. 12. 
 
AFH019 Zaujímavý prípad poruchy kvality vedomia / K. Kutná et al.. 
In: 10. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152-446-2. - S. 33.  
[Spoluautori: Soľavová, M. ; Babjaková, P. ; Vešperová, S. ; Kršáková, Adriana ; 
Lengyelová, B. ; Zelenák, A. ; Strehárová, Anna] 

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 

 
Počet záznamov: 5 
 
BDE001 Chirurgie hiátové kýly a refluxní choroby jícnu, Nissen, nebo Toupet? / Mojmír 
Kasalický, Eva Koblihová. 
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 94, č. 12 (2015), s. 510-515. 
 
BDE002 Postoje k očkovaniu u vybranej skupiny rodičov / Alena Uríčková, Mária 
Mokošáková. 
In: Florence : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1801-464X. - 
Roč. 12, č. 12 (2016), s. 22-25. 
 
BDE003 Robotická chirurgie / Daniel Langer, Jiří Kočárek, Miroslav Ryska. 
In: Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. - ISSN 1212-6152. - č. 2 (2016), s. 29-33. 
 
BDE004 Úloha sestry v starostlivosti o migrantov / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 
In: Florence : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1801-464X. - 
Roč. 12, č. 3 (2016), s. 32-33. 
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BDE005 Výskyt malnutrície u hospitalizovaných seniorov / Oľga Kabátová, Mária Gurínová. 
In: Florence : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - ISSN 1801-464X. - 
Roč. 12, č. 5 (2016), s. 22-25. 

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 

 
Počet záznamov: 7 
 
BDF001 Dehydratácia - rizikový faktor u seniorov / Jana Martinková. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 15, č. 7-8 (2016), s. 25-27. 
 
BDF002 Florence Nightingaleová - legenda, ktorá celý svoj život obetovala neúnavnej práci 
s chorými - zomrela 13. augusta 1910 / Monika Matejová, Andrea Bratová. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 4 (2016), s. 16-17. 
 
BDF003 Malnutrícia u seniorov / Oľga Kabátová. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 15, č.7-8 (2016), s. 32-34. 
 
BDF004 Minulosť a súčasnosť anestézie pri cisárskom reze z pohľadu sestry / Gabriela 
Doktorová. 
In: Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v 
Bratislave. - ISSN 1336-5606. - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 46-49. 
 
BDF005 Ošetrovateľská starostlivosť o migrantov v utečeneckom tábore / Jana Martinková. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 15, č. 9-10 (2016), s. 18-19. 
 
BDF006 Ošetrovateľská starostlivosť o migrantov v utečeneckom tábore Dobová 
(Slovinsko) / Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Vladimír Krčméry. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 02 (2016), s. 21-25. 
 
BDF007 Poruchy zraku u seniorov / Jana Martinková. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 15, č. 3-4 (2016), s. 20-22. 

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

 
Počet záznamov: 16 
 
BEE001 Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve - predstavenie vedeckej monografie 
/ Ľubica Ilievová, Jana Boroňová, Andrea Bratová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 244-248. 
 
BEE002 Anestézia u geriatrických pacientov / Andrea Bratová, Adriana Benková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
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2. - CD-ROM; S. 160-166. 
 
BEE003 Anestézie pri cisárskom reze z pohľadu sestry / Gabriela Doktorová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 153-159. 
 
BEE004 Anestéziológia a intenzívna medicína v súčasnosti na Slovensku z pohľadu sestry 
špecialistky / Milan Laurinc, Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 138-145. 
 
BEE005 Hydratácia u seniorov v zdravotníckom zariadení / Jana Martinková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 118-122. 
 
BEE006 Chirurgie hiátové kýly a refluxní choroby jícnu / Mojmír Kasalický. 
In: Aktuální gastroenterologie XXX. : sborník přednášek. - Praha: Target-MD, 2015. - ISBN 
978-80-905566-6-9. - S. 14. 
 
BEE007 Je nutné sledovat kvalitu chirurgické činnosti? : pohled s ohledem na 
onkochirurgické výkony / Miroslav Ryska. 
In: Koloproktologie : vybrané kapitoly. - 1. vyd. - Praha: Mladá fronta, 2016. - ISBN 978-80-
204-4179-9. - S. 220-225. 
 
BEE008 Komplexné geriatrické posúdenie v ošetrovateľstve / Oľga Kabátová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 105-109. 
 
BEE009 Kvalita totální mezorektální excize v chirurgické léčbě karcinomu rekta / Daniel 
Langer et al.. 
In: Koloproktologie : vybrané kapitoly. - 1. vyd. - Praha: Mladá fronta, 2016. - ISBN 978-80-
204-4179-9. - S. 226-229.  
[Spoluautori: Tučková, Inna ; Kalvach, Jaroslav ; Menclová, Kateřina ; Ryska, Miroslav] 
 
BEE010 Modifikujúce faktory účasti žien na prevencii rakoviny krčka maternice na 
Slovensku / Alena Uríčková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 123-126. 
 
BEE011 Ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná sestrou z ADOS / Alena Dziacka. 
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In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 92-98. 
 
BEE012 Podiel ošetrovateľstva v utečeneckom tábore Alexandria - Grécko / Silvia 
Puteková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 89-91. 
 
BEE013 Quo vadis výskum v ošetrovateľstve? / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 237-239. 
 
BEE014 Rola sestry na úseku anestézie / Monika Matejová, Andrea Bratová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 146-152. 
 
BEE015 Současná miniinvazivní chirurgie u nemocných s nespecifickými záněty střeva / 
Mojmír Kasalický. 
In: Koloproktologie : vybrané kapitoly. - 1. vyd. - Praha: Mladá fronta, 2016. - ISBN 978-80-
204-4179-9. - S. 115-119. 
 
BEE016 Vzdelávanie sestier na Slovensku / Andrea Botíková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 71-73. 

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

 
Počet záznamov: 10 
 
BFA001 Alarminy v chirurgii / Eva Koblihová, E. Bartáková, L. Kubátová, M. Holub, 
Miroslav Ryska. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 37.  
[Spoluautori: Bartáková, E. ; Kubátová, L. ; Holub, M. ; Ryska, Miroslav] 
 
BFA002 Diagnostika a liečba syndrómu hornej dutej žily a jej vetiev / Igor Duda, Miroslav 
Danaj. 
In: Letovice Care : všeobecná část - interdisciplinární následná a geriatrická péče : chirurgická 
část - praktická proktologie - návody a postupy. - 1. vyd. - Letovice: Nemocnice Milosrdných 
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bratří Letovice, 2015. - S. 51-52. 
 
BFA003 Efektivita léčby resekabilního karcinomu pankreatu z pohledu multimodální 
terapie / P. Záruba et al.. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 65.  
[Spoluautori: Nikov, A. ; Bělina, F. ; Ryska, Miroslav] 
 
BFA004 Efektivní diagnosticko-terapeutický postup u karcinomu pankreatu / Miroslav 
Ryska. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 11. 
 
BFA005 Echinococcosis mimicking liver malignancy / R. Pohnan et al.. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 68.  
[Spoluautori: Ryska, Miroslav ; Hytych, V. ; Matej, R. ; Hrabal, P. ; Pudil, Jiří] 
 
BFA006 Chirurgická léčba jaterních metastáz karcinomu prsu / J. Pudil et al.. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 10.  
[Spoluautori: Batko, S. ; Pantoflíček, Jaroslav ; Ryska, Miroslav] 
 
BFA007 Chirurgické riešenie kritickej ischémie dolnej končatiny a komplikácie Crohnovej 
choroby / Miroslav Danaj, Igor Duda. 
In: Letovice Care : všeobecná část - interdisciplinární následná a geriatrická péče : chirurgická 
část - praktická proktologie - návody a postupy. - 1. vyd. - Letovice: Nemocnice Milosrdných 
bratří Letovice, 2015. - S. 49-50. 
 
BFA008 Nádory duodena a jejich léčba / Miroslav Ryska. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 9. 
 
BFA009 SADI-S jako druhý krok po Sleeve Gastrectomy / Mojmír Kasalický, Eva 
Koblihová. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 6. 
 
BFA010 Současné možnosti monitorace kolorektální anastomózy - systematický přehled 
literatury / J. Kalvach, O. Ryska, Miroslav Ryska. 
In: XXXXII. Česko-slovenský chirurgický kongres [elektronický zdroj] : sborník abstrakt. - 
Praha: GUARANT International, 2016. - S. 31. 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

 
Počet záznamov: 8 
 
EDI001 L. Lozsi: Socioterapia v praxi sestry / Ľubica Ilievová. 
In: Socioterapia a psychoterapia. - ISSN 13338-7138. - Roč. 6, č. 4 (2016), s. 13.  
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Rec. na: Socioterapia v praxi sestry / Lívia Lozsi. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-921-6. - 95 s. 
 
EDI002 Ľudovít Dobšovič: Psychoterapia v praxi sestry / Ľubica Ilievová. 
In: Socioterapia a psychoterapia. - ISSN 13338-7138. - Roč. 6, č. 3 (2016), s. 15.  
Rec. na: Psychoterapia v praxi sestry / Ľudovít Dobšovič. - 1. vyd. - Trnava: Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-920-9. - 96 s. 
 
EDI003 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I / [Silvia Puteková]. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 15, č. 7-8 (2016), s. 37.  
Rec. na: Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I / Jana Martinková, Oľga Kabátová. - 1. vyd. 
- Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-917-9. - 114 s.  
Rec. na: Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. - 1. vyd. 
- Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-918-6. - 84 s. 
 
EDI004 Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II / [Jana Martinková]. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 15, č. 7-8 (2016), s. 37.  
Rec. na: Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. - 1. vyd. 
- Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-918-6. - 84 s. 
 
EDI005 Posudzovanie symptómov a spirituálnych potrieb pacientov v paliatívnej 
starostlivosti / Jana Boroňová. 
In: Zdravotnictví a sociální práce : vědecký časopis. - ISSN 1336-9326. - Roč. 11, č. 1 (2016), 
s. 50-52.  
Rec. na: Posudzovanie symptómov a spirituálnych potrieb pacientov v paliatívnej 
starostlivosti / Mária Kopáčiková a kolektív. - [1. vyd.]. - Bratislava: SAP - Slovak Academic 
Press, 2015. - ISBN 978-80-89607-40-2. - 116 s. 
 
EDI006 Recenze aktuální publikace - Kis Witzay Jesephus/Jozef/József: De lingua/O 
jazyku/A nyelvről / Ľubica Ilievová, Erika Juríková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Fakultní nemocnice v Motole, 
15.09.2016. - 1. vyd. - Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. - ISBN 978-80-87347-23-
2. - CD-ROM; S. 259-261.  
Rec. na: De lingua = O jazyku = A nyelvről / Kis Witzay Josephus / Jozef / József. - 1. vyd. - 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7097-
982-2. - 114 s. 
 
EDI007 Recenzia vedeckej monografie / Andrea Bratová. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 03 (2016), s. 41.  
Rec. na: Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová. - 1. 
vyd. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-910-0. - 166 s. 
 
EDI008 Šimon, František - Danko, Ján - Artimová, Jozefa - Zborovjan, Martin: 
Anatomický slovník / Erika Juríková, Ľubica Ilievová. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 4 (2016), s. 31.  
Rec. na: Anatomický slovník / František Šimon et al. - Martin: Osveta, 2015. - ISBN 978-80-
8063-443-8. - 360 s. 
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Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 

 
Počet záznamov: 3 
 
FAI001 Nové trendy v ošetrovateľstve III. [elektronický zdroj] : ošetrovateľská prax 
založená na dôkazoch : ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania Varia : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Jana Martinková, Silvia Puteková (eds.) ; 
[rec. Ľ. Tkáčová, J. Bramušková, O. Kabátová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - 1 CD-ROM, 187 s. - 
http://ukftp.truni.sk/epc/13495.pdf. - ISBN 978-80-8082-987-2 
 
FAI002 Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 
21. storočí [elektronický zdroj] : image sestry nositeľky zmien / Andrea Bratová, Dana 
Zrubcová, Sylwia Krzemińska (eds.) ; [rec. V. Živanovič, S. Krzemińska et al.]. - 1. vyd. - 
Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - 1 CD-ROM; 216 s. - 
http://ukftp.truni.sk/epc/13087.pdf. - ISBN 978-80-89542-60-4 
 
FAI003 Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] / Andrea 
Botíková, Silvia Puteková (eds.) ; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - 
Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - 29.03.2017 - 
http://ukftp.truni.sk/epc/13829.pdf. - ISBN 978-80-568-0010-2 

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

 
Počet záznamov: 6 
 
GII001 Cvičenie Nový horizont 2015 / Andrea Bratová. 
In: Zvesti : časopis Slovenského červeného kríža. - Roč. 18., č. 2 (2015), s. 12. 
 
GII002 Hygienické zabezpečenie rúk súčasť bezpečnej hospitalizácie pacienta [elektronický 
zdroj] : zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie / Jarmila Bramušková, Jana 
Martinková (eds.) ; [rec. S. Puteková, O. Kabátová]. - 1. vyd. - Zvolen : Nemocnica Zvolen, 
člen Agel, 2016. - CD-ROM; 35 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/13831.pdf. - ISBN 978-80-
972286-1-3 
 
GII003 Jarná kvapka krvi 2016 v Trnave / Andrea Bratová. 
In: Zvesti : časopis Slovenského červeného kríža. - Roč. 19, leto (2016), s. 5. 
 
GII004 Týždeň fakulty 2015 na Trnavskej univerzite / Andrea Bratová. 
In: Zvesti : časopis Slovenského červeného kríža. - Roč. 18, leto (2015), s. 34. 
 
GII005 Valentínska kvapka krvi / Andrea Bratová. 
In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1338-9025. - 
Roč. 5, č. 1 (2016), s. 19. 
 

http://ukftp.truni.sk/epc/13495.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/13087.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/13829.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E060448
http://ukftp.truni.sk/epc/13831.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E060448
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E060448
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003730
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GII006 Z pohľadu účastníkov zo Slovenska / Monika Matejová, Andrea Bratová, Helena 
Gondárová-Vyhničková. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 01 (2016), s. 27. 
 
 
Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠ v roku 2016 
 
Projekty riešené na Katedre ošetrovateľstva – 0 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska – financované 

Názov projektu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

epidémií. 

Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017 

Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 

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

fakulty Trnavskej univerzity 

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

Marek Drimaj 

Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 

 

„Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom 

vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume“ (medzinárodný 

vedecký projekt) - zástupca vedúceho projektu – doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

Partneri: Teologická fakulta, Trnavská univerzita 

Riešitelia projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. za 

KOŠ 

 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E012290
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Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2016 
 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v ošetrovateľstve III. s 

tematickým zameraním – Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, Ošetrovateľstvo v 

kontexte vzdelávania, Prezentácia príspevkov absolventov študijného programu 

Ošetrovateľstvo a Varia, ktorá sa konala 8.11.2016 aula Pazmaneum, FZaSP, Univerzitné nám. 

1, Trnavská univerzita, Trnava v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Členovia KOŠ 

sa aktívne podieľali na organizácii ako aj aktívnej účasti na vedeckej konferencii. 

 

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 

• UK Department of Nursing, Faculty of HumanSciences, University Sofia, 

Bulgaria 
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Členstvá v odborných organizáciách 
 

Vedecká rada TUv 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 mamológii 

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 
 
 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v ošetrovateľstve 

III. s tematickým zameraním – Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, Ošetrovateľstvo v 

kontexte vzdelávania, Prezentácia príspevkov absolventov študijného programu 

Ošetrovateľstvo a Varia, ktorá sa konala 8.11.2016 aula Pazmaneum, FZaSP, Univerzitné nám. 

1, Trnavská univerzita, Trnava v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Členovia KOŠ 

sa aktívne podieľali na organizácii ako aj aktívnej účasti na vedeckej konferencii. 

 

Valentínska kvapku krvi, ktorú pripravili Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva v spolupráci s Národnou transfúznou 

službou SR a Slovenským Červeným krížom. Odber sa konal 17.2.2016 v budove FZaSP v 

Trnave, Univerzitné námestie 1 (č. dverí F 105, prízemie) v čase od: 8:00 do 11.00 hod. 

Srdečne sme privítali všetkých dobrovoľných darcov, hlavne z radov našich študentov, 

zamestnancov.  

 

 
Foto 1 – študenti bakalárskeho stupňa Ošetrovateľstva, PhDr. Andrea Bratová, PhD. 
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Foto 2 – PhDr. Andrea Bratová, PhD., Mgr. Michaela Machajová, PhD. (zľava doprava) 

 

Dobrovoľnícke aktivity v utečeneckom tábore - PhDr. Silvia Puteková, PhD., PhDr. Jana 

Martinková, PhD., – Grécko (Veroia, Alexandria) v termíne 14.7. - 30.7. 2016  

 
Tabuľka č.36  Erasmus mobility TU FZaSP v Trnave 

2015/2016 9 2-Hochschule Landshut, 2-Ostravská univerzita, 2-
Slezská univerzita Opava, 1 Hradec Králové, 2 

Polonia University 

2016/2017 11 1-Technological educational institute of Athens, 1-
Hochschule Landshut, 1- Jihočeská univerzita České 

Budějovice, 2- Univerzita Hradec Králové, 2- 
Ostravská Univerzita, 4- Polonia University 
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6.3.5 Vízia do roku 2016 
 

Plánované aktivity: 

• vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve V.  

• Deň narcisov, Dni zdravia 

• Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi 

• zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

v nasledujúcej akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich docentov 

a profesorov na získanie potrebnej odbornej špecializácie 

• vytvoriť podmienky pre inauguráciu najmenej jedného profesora/docenta v priebehu 

tohto akreditačného obdobia 

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

študentov v podmienkach klinickej praxe 

• zveľaďovať priestorové a materiálne vybavenie odborných učební pre študentov 

Ošetrovateľstva 

• zefektívnenie VVČ produktivity katedry 

• publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch s impactom 

• zvýšiť počet citácií v zahraničných databázach 

• realizovať zahraničné a domáce projekty a granty 

• realizovať študentské a učiteľské mobility – Erasmus 

• participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta 

• motivovať pracovníkov s výnimočnými výsledkami v publikačnej činnosti 

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

odmenami 

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

inými univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti výskumu a analýzy 

dostupných dát 

• zvýšiť počet docentov a profesorov na katedre dlhodobá vízia 

• zvýšiť počet  učiteľských mobilít, zvýšiť počet študentských mobilít 

• znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou 

kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE. 
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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. 2016: viď personálne oddelenie 

 

Členovia katedry k 31. 12. 2016: viď personálne oddelenie 

 

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 
 
 
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 
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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 pripravila 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 
 
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 
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6.4.4 Ľudské zdroje 
 
Personálna politika KSP 

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 
 

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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Členstvá v medzinárodných organizáciách 
 
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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