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FOTODOKUMENTÁCIA (VVČ sekcia) 
 
Fotodokumentácia tvorí prílohu č. 5 tejto VS_VVČ FZaSP za rok 2017 
8.1 Fotodokumentácia 8.03.2017 

Na prvom pracovnom zasadnutí VR FZaSP ktoré sa uskutočnilo dňa 8.3.2017 boli v rámci 
slávnostného úvodu odovzdané vymenúvacie dekréty novým členom VR alebo členom VR, 
ktorých členstvo bolo obnovené po skončení predchádzajúceho FO. V programe bol ako jeden 
z najdôležitejších bodov zaradený aj návrh na vymenovanie za profesora kandidáta doc. 
PaedDr. Petra Juska, PhD. Uchádzač predniesol na rokovaní VR svoju VIP z odboru SP za 
účasti členov a oponentov VK.  
 
8.2 Fotodokumentácia 7.06.2017 

Na druhom pracovnom zasadnutí VR FZaSP dňa 7.6.2017 sa v úvodnej časti odovzdali 
vymenúvacie dekréty členom VR ktorí sa na prvé zasadnutie ospravedlnili a dekréty dňa 
8.3.2017 teda neprevzali. V pracovnom programe bol okrem iného zaradený aj dôležitý bod 
programu ktorým bolo vymenúvacie konanie doc. RNDr. Františka Ondrisku, PhD. z odboru 
LVMvZ. Uchádzač na zasadnutí VR predniesol svoju VIP za účasti členov a oponentov VK.  
 
8.3 Fotodokumentácia 25.10.2017 

Na tretie pracovné zasadnutie VR fakulty dňa 25.10.2017 sa do programu rokovania zaradilo 
vymenúvacie konanie interného docenta, doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkovej, PhD. et PhD. 
z odboru SP.  Kandidátka podľa platnej legislatívy predniesla pred vedeckou radou svoju VIP 
ktorú si vypočuli aj členovia a oponenti VK.  
 
 
 

  



 
ZOZNAM SKRATIEK VVČ 

AO – atribút ocenenia 
AOB – akademická obec 
AS – akademický senát 
AV – atribút výstupov 
AZ – akademickí zamestnanci/akademický zamestnanec = zamestnanec na UTPČ 
CREPČ – centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
EK – etická komisia 
EPČ – evidencia publikačnej činnosti 
FN – fakultná nemocnica 
FO – funkčné obdobie 
FZaSP – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
HaVK – habilitačné a vymenúvacie konania 
HKN – habilitačné konanie 
HS – habilitačný spis 
IKS_Birep – interný knižničný systém Birep 
IND_Birep_2016 – Interné nariadenie dekana k Birep_2016 
KD – kolégium dekana 
KLVMvZ – katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 
KOŠ – Katedra ošetrovateľstva 
KSP – sociálna práca 
KVZ – katedra verejného zdravotníctva 
LVMvZ – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
MŠVVaŠ SR – ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 
OHO – odborný hodnotiteľský orgán 
OV – oblasť výskumu 
PPP – plný pracovný pomer 
R-TU – rektorát Trnavskej univerzity 
RV – rok vykazovania 
SP – sociálna práca 
ŠÚ – štatistický úrad 
TU – Trnavská univerzita 
TZ – tvorivý zamestnanci 
UK – univerzitná knižnica 
UTPČ – ustanovený týždenný pracovný čas 
VF – vedenie fakulty 
VIP – verejná inauguračná prednáška 
VK – vymenúvacia komisia 
VKN – vymenúvacie konanie 
VR – vedecká rada 
VS – vymenúvací spis 
VS_VVČ – Výročná správa o VVČ 
VVaUČ – výskumná vývojová alebo umelecká činnosť 
VZ – verejné zdravotníctvo 
II. KA – druhá komplexná akreditácia 
  



 
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 2017/18 

• nastavenie prijímacieho konanie do systému MAIS na akademický rok 2017/18 kontrola 

prihlášok, 

• nahrávanie prihlášok do systému MAIS. 

2. Kontrola študijných výsledkov po zimnom semestri  

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

• uzávierka  ZS 2016/17 v systéme MAIS, preklopenie systému MAIS na letný semester 

a nahrávanie povinne voliteľných a voliteľných predmetov na letný semester, 

• vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok do letného semestra (1.ročník – 25 

kreditov do letného semestra). 

3. Motivačné štipendium  

• spracovanie podľa priemerov, schválené Kolégiom dekana a vyplatené. 

 

Apríl – Jún 

1. Ukončenie evidencie prihlášok 

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

• vyžiadanie a doplnenie dokladov k výberovému konaniu, 

• kontrola vysvedčení a následné nahratie do systému MAIS, 

     2.  Výberové konanie v systéme MAIS 

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

bodových hodnotení známok), 

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

     3. Príprava štátnicových záznamov 

     4. Spracovanie dokumentov zo štátnych skúšok do systému MAIS  

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

k diplomu, diplom)  

     6. Evidencia absolventov  

     7. Slávnostné promócie absolventov 

     8. Príprava Študijného programu na akademický rok 2017/18 



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

predmetov na akademický rok 2017/18 v  systéme MAIS 

   10. Príprava harmonogramu štúdia na nasledujúci akademický 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 

6. Zápis študentov vyšších ročníkov podľa systému MAIS 

• kontrola študijných výsledkov, vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok pre 

postup do ročníka. 

7. Príprava a zverejnenie nových študijných programov pre prijímacie konanie 2017/18 

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 2016/17. 

 

 

Október – December 

1. Akadémia vzdelávania VAPAC Bratislava  

• prezentácia študijných programov pre prijímacie konanie 2017/18. 

2.  Štatistické výkazy pre UJPŠ a zápis študentov 

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

2016/17 

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. 
 
Prijímacie konanie 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU pre akademický rok 2017/18 ponúkla  študijné 
programy v bakalárskom a magisterskom stupni. Podmienky pre prijímacie konanie boli 
zverejnené v októbri 2016 na internetovej stránke fakulty (Tab.č.1). 
 
Tabuľka č.1: Podmienky pre prijímacie konanie za jednotlivé odbory 

Názov  

študijného odboru 

Názov študijného 

programu 

Druh 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Akreditácia Dĺžka 

štúdia  

v 

semestroch 

Verejné zdravotníctvo 
Verejné 

zdravotníctvo 

Bc., 

Mgr. 
D, E A 

6/8 

4/5 

Sociálna práca 

 

Sociálna práca 

 

 

Sociálna práca 

v zdravotníctve 

 

Riadenie 

a organizácia 

sociálnych služieb 

Bc., 

Mgr. 

 

Bc. 

 

 

 

Mgr. 

D, E 

 

 

D,E 

 

 

 

D,E 

A 

 

 

A 

 

 

 

A 

6/8 

4/5 

 

6/8 

 

 

 

4/5 

Ošetrovateľstvo 

 

Ošetrovateľstvo 

 

Bc. 

 

D 

 

 

 

A 

 

 

 

6/8 

 

 

 

LVMvZ LVMvZ 
Bc., 

Mgr. 
D, E A 

6/8 

4/5 

 

 

 

 

 



 
Tabuľka č.2: Počet študentov zapísaných do Bc. Ročníkov (zlúčiť do 1 Tab.) 

Denná forma (Bc.) 

Program/ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. spolu 

ošetrovateľstvo 90 58 66 214 

Sociálna práca 17 11 12 40 

Verejné zdravotníctvo 49 50 27 126 

LVM v zdravotníctve 88 58 73 219 

SP v zdravotníctve   1 1 

spolu 244 177 179 600 

 

Externá forma (Bc.) 

Program/ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. spolu 

Sociálna práca 3 9 6 18 

SP v zdravotníctve   1 1 

Ošetrovateľstvo 26 24  50 

Verejné zdravotníctvo 8 11 7 26 

LVM v zdravotníctve 7  4 11 

spolu 44 44 18 106 

 
Tabuľka č.3: Počet študentov zapísaných do Mgr. ročníkov (zlúčiť) 

Denná forma (Mgr.) 

program/ročník 1.roč. 2.roč. spolu 

LVM v zdravotníctve 2  2 

RaOSS 9 20 29 

Sociálna práca 12 20 32 

Verejné zdravotníctvo 26 41 67 

spolu 49 81 130 

Externá forma (Mgr.) 

program/ročník 1.roč. 2.roč. spolu 

Sociálna práca 3 13 16 

RaOSS  2 2 

Verejné zdravotníctvo 8 9 17 

LVM v zdravotníctve 34 26 60 

spolu 36 64 95 



 
1.3 Absolventi TU FZaSP za rok 2016 alebo 2017? 

Tabuľka č.4: Absolventi Mgr. a Bc. štúdia za rok 2017 

program Denná forma Externá forma spolu 

Ošetrovateľstvo Bc. stupeň 54  54 

RaOSS Mgr. stupeň 22 8 30 

Verejné zdravotníctvo Bc. stupeň 31 3 34 

Verejné zdravotníctvo Mgr. stupeň 38 8 46 

Sociálna práca Bc. stupeň 15 6 21 

Sociálna práca Mgr. stupeň 27 18 45 

LVM  v zdravotníctve Bc. stupeň 56 5 61 

LVM v zdravotníctve Mgr. stupeň  2 14 16 

spolu 245 62 307 

 

1.4 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
Fakulta ponúkla ďalšie vzdelávanie v akademickom roku 2016/17 prostredníctvom Univerzity 
tretieho veku v študijnom odbore Zdravý životný štýl. 
 

Pedagogickí zamestnanci fakulty si v roku 2017 rozširovali svoje znalosti hlavne účasťou na 

konferenciách, seminároch v domácom i zahraničnom prostredí.  

 

1.5 Podpora študentov 

Sociálna podpora študentom TU FZaSP sa poskytuje priamou a nepriamou formou. Každý študent 

má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané na ich 

poskytnutie. 

 

Priamou formou podpory sú štipendiá: 

a)               sociálne štipendiá sa poskytujú študentom študijných programov prvých dvoch 

stupňov v dennej forme štúdia, ktorí o takéto štipendium požiadajú a v zmysle 

Vyhlášky č. 102/2006 Z.z. im môže byť priznané po splnení kritérií (Tab. č. 5). 

 

 



 
Tabuľka č.5: Sociálne štipendiá 

Rok Suma Osoba/Mesiace Štipendistov 

2012 125520 € 760 100 

2013 153850 € 962 106 

2014 166485 1055 114 

2015 153665 978 99 

2016 136465 830 103 

2017  113535 672 69 

 Sociálne štipendiá uvedené v Tab. č.5 boli v rokoch 2012 až 2017 vyplatené z prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu.  

V roku 2017 bolo zo štipendijného fondu Trnavskej univerzity (ŠF TU) poskytnuté štipendium 

študentom 1. a 2. stupňa štúdia:  

- sociálna podpora trom študentom vo výške 1.900,-€  

- štipendium za prospech (ukončenie štúdia s vyznamenaním) dve študentky vo výške 350,-

€ 

- štipendium za vynikajúce výsledky a úspechy v štúdiu vo výške 5.020,-€ z toho: 

• najlepšie diplomové práce študentov 2.400,-€ pre 19 študentov,  

• 100,-€ umelecká činnosť (Felicita),  

• ŠVOČ, v ktorej bolo finančne odmenených 9 študentov v celkovej výške 1.600,-€  

• prezentácia vysokej školy 200,-€ pre 2 študentky 

• reprezentácia fakulty študentami študijného odboru ošetrovateľstvo v súťaži „Florence 

2017“, ktorým bola vyplatená finančná odmena v celkovej výške 700,-€ pre 7 

študentov. 

b)     motivačné štipendiá sa priznávajú sa študentom študijných programov prvých dvoch 

stupňov za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku 

v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (Tab. č. 6).   

Motivačné štipendiá prospechové boli vyplácané z dotácie poskytnutej MŠVVaŠ na daný 

účel v zmysle zákona.  

 

 



 
Tabuľka č.6: Motivačné štipendiá 

Rok Prospech 

Suma Počet 

2014 31.875,-€ 86 

2015 30.860,-€, 82 

2016 37338,- € 89 

2017 34398,-€ 82 

 

MPH štúdium 

V akademickom roku   2016/17 TU FZaSP  otvorila už 1. ročník špecializačného štúdia na 

Katedre verejného zdravotníctva pre zdravotníckych laborantov, ošetrovateľov a verejných 

zdravotníkov - MPH. 

Podmienky pre prijatie: 

-ukončené VŠ vzdelanie v zdravotníckych nelekárkych odboroch 

- minimálne 3 roky praxe 

- živopotis 

- potvrdenie o praxi od zamestnávateľa 

- žiadosť o zaradenie na štúdium. 

Po kontrole prihlášok boli uchádzači písomne oboznámení so zaradením na štúdium, ktoré 

začalo  19.9.2017 zápisom.  

Do prvého ročníka sa zapísalo 44 študentov. Výuka prebiehala v blokovej výučbe. 

 

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 TU FZaSP 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: V každom akad. roku každý vedúci katedry uskutoční hospitáciu u dvoch 

vybraných pedagógov svojej katedry. Výsledky získané z hospitácií študijný prodekan  predloží 

na zasadnutí vedenia fakulty a kolégia dekana po ukončení letného semestra akad. roka. 

 

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.    

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. VEDA A VÝSKUM 
 

2.1 Vedecká rada v roku 2017 

Zloženie Vedeckej rady 
 
Zloženie Vedeckej rady fakulty sa aj v roku 2017 menilo viac-krát. Celkovo boli zaznamenané 4 
zmeny. V prvej polovici roku 2017 pozostávala VR z celkového počtu 47 členov, ktorým ich 
členstvo začalo plynúť dňom schválenia v AS FZaSP, 5.12.2016. Koncom roku 2016 sa totiž 
uskutočnilo ostatné kreovanie VR v rámci prvého FO dekana fakulty, prof. MUDr. Jaroslava 
Slaného, CSc., nakoľko ku dňu 22.11.2016 končilo FO veľkej väčšine z pôvodného zloženia VR. 
Ponuka na obnovenie členstva a dôvody opätovne alebo novo navrhnutých a následne AS 
schválených členov alebo naopak, pre ďalšie FO už neoslovených, pôvodných členov, sú podrobne 
opísané v kapitole 1.1 „Zloženie vedeckej rady v roku 2016“ vo VS_VVČ za rok 2016. VR fakulty 
teda až do 7.6.2017 pracovala už v spomínanom počte 47 všetkých členov VR, z ktorých bolo 37 
riadnych a 10 čestných. Riadnych interných pritom bolo 27 a riadnych externých bolo 101. 
Čestných interných členov bolo 5 a čestných externých členov bolo taktiež 5.  
V takomto novom, obnovenom zložení sa zasadnutie VR fakulty v roku 2017 konalo celkovo 2-
krát z pôvodne plánovaných 3 pracovných zasadnutí, v rámci letného semestra, resp. prvého 
polroku roku 2017. Bolo tomu dňa 8.3.2017 a dňa 7.6.2017. Pôvodne plánované prvé zasadnutie 
VR v roku 2017 na deň 18.1.2017 bolo zrušené z dôvodu nedostatočnej uznášania-schopnosti. 
Táto zmena bola členom VR oznámená deň vopred, mailom, dňa 17.01.2017.  
Prvá zmena v zložení VR v roku 2017 nastala ku dňu 8.6.2017 kedy jeden, dovtedy riadny externý 
člen VR, požiadal o ukončenie svojho členstva. Jednalo sa o prof. MUDr. Ladislava Pyšného, 
CSc., MPH. Táto zmena spôsobila že počet riadnych externých členov sa znížil o jedného na 9 
a tým činom sa o jedného znížil aj celkový počet riadnych členov na 36. Počet čestných členov sa 
pritom nezmenil. 
Druhá zmena nastala zakrátko po prvej, ku dňu 1.7.2017, kedy jeden riadny interný člen VR 
požiadal zo zdravotných dôvodov o ukončenie svojho riadneho členstva. Bol to prof. RNDr. 
Vladimír Bošák, CSc. Takto sa počet riadnych interných členov znížil o jedného, na 26 a teda aj 
počet všetkých riadnych členov sa opäť o jedného znížil na počet 35. Počet čestných členov zostal 
bezo zmeny (10). 
Tretia zmena nastala ku dňu 1.9.2017, kedy dvom dovtedy riadnym interným členom VR bol 
ukončený plný pracovný pomer na FZaSP a stali sa teda riadnymi, ale externými členmi VR. 
Jednalo sa o prof. MUDr. Miroslava Danaja, CSc. a doc. MUDr. Annu Strehárovú, PhD. Tak 
sa počet riadnych interných členov znížil o 2 a naopak, počet riadnych externých členov sa o 2 
zvýšil. Celkový počet všetkých riadnych členov zostal rovnaký, t. j. 35 avšak prišlo k preskupeniu 
v rámci interných a externých členov, kedy počet interných klesol na 24 a počet externých sa 
zvýšil na 11. Zmena v kategórii čestných členov VR ani tento krát nenastala.  
Štvrtá zmena nastala ku dňu 22.9.2017 kedy skončilo čestné členstvo trom externým členom VR, 
konkrétne prof. doc. JUDr. Marekovi Šmidovi, PhD., prof. PaedDr. René Bílikovi, CSc. a tiež 
ThLic. Milošovi Lichnerovi, SJ, D.Th. K obnoveniu ich členstva neprišlo a tak sa počet čestných 
členov VR znížil z 10-tich na 7. Z nich boli dvaja externí čestní členovia a piati interní čestní 
členovia. Zmena sa nedotkla počtu riadnych členov VR, ktorých počet sa ustálil na čísle 35. 

                                                 
 



 
V takomto zložení (35 riadnych2 a 7 čestných3 členov) sa zasadnutie VR fakulty v roku 2017 
konalo celkovo 1 krát, dňa 25.10.2017. 
 
V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu celého roku 2017, ako aj údaje o FO 
jednotlivých jej členov, o začiatku a koncu trvania FO, či iné relevantné údaje.  
 
Zloženie Vedeckej rady FZaSP v roku 2017: 
 
RIADNI ČLENOVIA4 VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZaSP 
(375/366/357): 

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

I. FO predsedu VR: od 01.01.2014 do 31.12.2017 
 

    prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.8 
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

    2. FO: od 02.09.2014 do 1.9.2018 
 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.9 
odbor ošetrovateľstvo ; 

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

    Riadnym interným členom bol do 31.8.2017 
 

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

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

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

nové FO: od 5.12.2016 
 

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

1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
nové FO: od 13.6.2016 
 
5. 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 V tom 24 interných a 11 externých  
3 V tom 5 interných a 2 externí 
4 S hlasovacím právom 
5 Počet 37 riadnych členov VR platil do 7.6.2017 (vrátane prof. Bošáka a prof. Pyšného) 
6 Počet 36 riadnych členov VR platil od 8.6.2017 (bez prof. Pyšného)  
7 Počet 35 riadnych členov VR platil od 1.7.2017 (bez prof. Bošáka) 
8 Mailom zo dňa 10.6.2017 požiadal o ukončenie členstva ku dňu 1.7.2017 
9 prof. Danaj bol do 31.8.2017 riadnym interným členom VR, od 1.9.2017 sa stal riadnym externým členom VR 



 
2. FO: od 2.3.2016 
 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.10 
odbor verejné zdravotníctvo 
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016  

    Riadnou internou členkou bola do 31.8.2017 
 
6. doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   
odbor ošetrovateľstvo  

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

 
7. 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 
 
8. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

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

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

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

 
    10. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   

odbor ošetrovateľstvo   
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 

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

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

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

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
13. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo  
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 

                                                 
10 doc. Strehárová bola do 31.8.2017 riadnou internou členkou VR, od 1.9.2017 sa stala externou členkou VR 



 
 
14. doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD.   
odbor verejné zdravotníctvo   

    3. FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
 

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

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

    odbor verejné zdravotníctvo 
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

nové FO: od 5.12.2016 
 
 17. doc. 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 
 
18. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   
odbor sociálna práca  

   predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
19. doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH   
odbor sociálna práca 

    1. FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
 

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

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

  



 
    21. RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.  
    odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

začiatok 1. FO: 02.03.2016 
 

22. 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 
 
23. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.  

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: 09.12.2015 do 8.12.2019 

 
24. PhDr. Alena Uríčková, PhD.  

    odbor ošetrovateľstvo  
prvé FO: od 20.11.2014 do 19.11.2018 
 

RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZaSP11  
(1012/913/11)14: 

1. prof.  ThDr.  PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
2. prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
3. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.15 
odbor ošetrovateľstvo ; 

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

    Riadnym externým členom bol od 1.9.2017 
 
4. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.  

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
  
5. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.   
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
6. prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.  
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
7. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 

                                                 
11 Riadni externí členovia VR = mimo akademickej obce FZaSP TU v Trnave 
12 Počet 10 riadnych externých členov VR platil do 7.6.2017 (ešte vrátane prof. Pyšného) 
13 Počet 9 riadnych externých členov VR platil od 8.6.2017 (už bez prof. Pyšného)    
14 Počet 11 riadnych externých členov VR platil od 1.9.2017 (vrátane prof. Danaja a prof. Strehárovej, ktorým sa iba zmenila kategória riadneho 
členstva z interného na externé) 
15 prof. Danaj bol do 31.8.2017 riadnym interným členom VR, od 1.9.2017 sa stal riadnym externým členom VR 



 
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 16 
odbor sociálna práca  
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 
 
8. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
prvé FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
2. FO: od 5.12.2016 
 
9. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 
začiatok 1. FO: od 02.03.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 
10. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.17 
odbor verejné zdravotníctvo 
predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016  

    Riadnou externou členkou bola od 1.9.2017 
 
11. MUDr. Rudolf Botek 
predchádzajúce 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 
 

ČESTNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY FZaSP18: (1019/720): 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.21 

   začiatok 1. FO: od 23.09.2013 do 22.9.2017 
 
1. prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.  
začiatok 1. FO: od 9.12.2011-8.12.2015 
členstvo pre 2. FO obnovené po schválení AS fakulty od 2.3.2016 
 
2. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (mult.) 

    začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 
3.  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.   

    začiatok ostatného FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.22  
začiatok 1. FO: od 23.09.2013 do 22.9.2017 
 
4.  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   

    nové – 1. FO: od 5.12.2016 
ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.23   

   začiatok 1. FO: od 23.09.2013 do 22.9.2017 
 

5. PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.   
  začiatok 3. FO od 01.09.2014 do 31.8.2018 

                                                 
16 prof. Pyšný požiadal mailom zo dňa 6.6.2017 o ukončenie členstva vo VR FZaSP ku dňu 7.6.2017 z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 
17doc. Strehárová bola do 31.8.2017 riadnou internou členkou VR, od 1.9.2017 sa stala riadnou externou členkou VR 
18 Bez hlasovacieho práva 
19 počet 10 čestných členov VR platil do 22.9.2017 (vrátane prof. Šmida, prof. Bílika a ThLic. Lichnera) 
20 počet 7 čestných členov VR platil od 23.9.2017 (bez prof. Šmida, prof. Bílika a ThLic. Lichnera) 
21 prof. Bílikovi dňom 22.9.2017 skončilo FO 
22 prof. Šmidovi dňom 22.9.2017 skončilo FO 
23 ThLic. Miloš Lichner dňom 22.9.2017 skončilo FO 



 
 

6. PhDr. Silvia Puteková, PhD.   
  nové – 1. FO: od 5.12.2016 

 
7. Ing. Tibor Mikuš, PhD.  

    začiatok 1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
nové FO: od 5.12.2016 

 
 

Rokovanie vedeckej rady v roku 2017 

VR fakulty zasadala v roku 2017 celkovo 3-krát. Všetky zasadnutia sa konali v riadne 
stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania, ktoré sa uskutočnili v dňoch 08. marca,     
06. júna a 25. októbra 2017. Jedno, pôvodne prvé riadne pracovné rokovanie VR, bolo plánované 
na 18. januára 2017, avšak pre nedostatočne nahlásenú uznášania-schopnosť bolo deň pred 
rokovaním VR zrušené. 
1. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2017 sa teda uskutočnilo až dňa 08. marca 2017 a vo 
svojom pracovnom programe malo stanovené a následne aj prerokované tieto hlavné body,  

• VKN doc. PaedDr. Petra Jusku, PhD. v odbore SP 
• správa o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2015, 
• správa o zahraničnej a rozvojovej činnosti FZaSP za roky 2015-2016 
• návrh na udelenie Bronzovej medaile FZaSP, 
• návrh na zmenu predsedu Gestorskej rady FZaSP pre rigorózne konania 
• návrh Edičnej komisie FZaSP na vydanie publikácií FZaSP v roku 2017 
• návrh na zloženie VK a oponentov vo VKN v odbore SP, doc. PhDr. Patrície Dobríkovej, 

PhD. 
• návrh na zloženie VK a oponentov vo VKN v odbore LVMvZ, doc. RNDr. Františka 

Ondrisku, PhD. 
• návrh na doplnenie skúšobnej komisie pre doktorandské štúdium v odbore LVMvZ 
• informácia o doktorandskom štúdiu 
• informácia o rigoróznych konaniach 

 
Prvé pracovné zasadnutie VR malo okrem vyššie uvedeného pracovného programu vo svojom 
úvode zaradenú aj tzv. slávnostnú časť v rámci ktorej boli odovzdané vymenovacie dekréty 
členom vedeckej rady a to v rámci obnovených členstiev, ako aj v kategórii nových členov VR 
nasledovne24: 

 
Riadni členovia VR: 
1.   prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  – riadny externý člen 
2.   prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. – riadny interný člen 
3.   prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. – riadny externý člen 
4.   prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc. – riadny externý člen 
5.   prof. PhDr. Jana Levická, PhD. – riadny interný člen 
6.   prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. – riadny interný člen 
7.   prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. – riadny externý člen 
8.   doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. – riadny interný člen 

                                                 
 



 
9.   doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. – riadny interný člen 
10. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – riadny interný člen 
11. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. – riadny interný člen 
12. doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. – riadny interný člen 
13. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. – riadny interný člen 
14. doc. Ing. Margaréta Kačmariková – riadny interný člen 
15. doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. – riadny interný člen 
16. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. – riadny interný člen 
17. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. – riadny interný člen 
18. doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. – riadny interný člen 
19. MUDr. Rudolf Botek – riadny externý člen 
 
Čestní členovia VR: 
1.   doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. – nový čestný interný člen 
2.   PhDr. Silvia Puteková, PhD. – nový čestný interný člen 

 
2. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2017 sa uskutočnilo dňa 07. júna 2017 a vo svojom 
pracovnom programe malo stanovené a následne aj prerokované tieto hlavné body, 

• VKN doc. RNDr. František Ondriska, PhD. v odbore 7.4.3 LVMvZ 
• návrh na doplnenie skúšobnej komisie pre doktorandské štúdium v odbore LVMvZ 
• návrh na schválenie školiteľov doktorandského štúdia v odbore VZ 
• informácia o doktorandskom štúdiu 
• informácia o rigoróznych konaniach 

Aj druhé pracovné zasadnutie VR malo v programe zaradený slávnostnejší úvod ktorý bol 
venovaný odovzdaniu vymenovacích dekrétov členom VR v rámci, obnovených členstiev. 
Odovzdávané boli dekréty tým členom VR ktorí si ich na predchádzajúcej VR neprevzali 
z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti. Odovzdané boli vymenovacie dekréty za členov VR 
týmto členom: 
 

1. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc. – riadny externý člen 
2. prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH -  riadna externá členka 
3. doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. -  riadna interná členka 
4. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  – riadna interná členka 
 

Ďalším bodom slávnostného úvodu 2. pracovného zasadnutia VR bolo odovzdanie Bronzovej 
medaily TU FZaSP v Trnave PhDr. Andrei Lajdovej, PhD., ktorá prevzala Bronzovú medailu 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti okrúhleho 
životného jubilea, za pôsobenie vo funkcii prodekanky pre študijné záležitosti a rigorózne 
konania na TU FZaSP v Trnave. 
 
3. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2017 sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2017. Jeho 
pracovný program bol nasledovný, 

• VKN doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. v odbore 3.1.14 SP  
• informácia o doktorandskom štúdiu 
• informácia o rigoróznych konaniach 



 
• návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov v HKN RNDr. Miroslavy 

Rabajdovej, PhD. v odbore 7.4.3  LVMvZ   
• návrh na schválenie nových školiteľov a aktualizovanie zoznamu všetkých školiteľov 

doktorandského štúdia v odbore SP  
• návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov v HKN PhDr. Janky Bursovej, 

PhD. v odbore 3.1.14 SP  
• návrh na udelenie titulu „Emeritný profesor Trnavskej univerzity v Trnave“ 
• návrh na udelenie Zlatej medaily  TU FZaSP v Trnave 
• správa o vedecko-výskumnej činnosti TU FZaSP v Trnave za rok 2016 

 
Tabuľka č. 7: Prehľad udelených medailí FZaSP v roku 2017 

P. č. Meno, 
priezvisko, 
tituly 

Dekorovaná 
na VR dňa 
7.6.2017 

Dátum 
vydania 
ďakovného 
listu k 
medaile 

Typ medaile Dôvod udelenia 

1. Andrea 
Lajdová, 
PhDr., PhD. 

Slávnostný 
úvod 
pracovného 
rokovania VR 

 07.06.2017 Bronzová 
medaila TU 
FZaSP v 
Trnave 

Za pôsobenie vo 
funkcii prodekanky 
pre študijné záležitosti 
a rigorózne konania 

 
Rokovací poriadok VR TU FZaSP, ktorý platil počas celého kalendárneho roku 2017, v zmysle 
jeho ostatnej úpravy zo dňa 30.3.2016, je zverejnený na webovej stránke fakulty,  
link:http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/Rokovaci_poriadok_VR_TU_
TRNAVA_FZaSP_2016.pdf 
 
V roku 2017 sa neuskutočnilo žiadne korešpondenčné hlasovanie.  
 
2.2 Habilitačné a vymenúvacie konania 

TU FZaSP v Trnave v roku 2017 disponovala podobne ako v roku predchádzajúcom, 
akreditačnými právami pre HaVK ktoré jej boli priznané po skončení procesu II. KA v roku 2015. 
Žiadne z priznaných práv (v nižšie uvedenej Tabuľke č. 8) neboli fakulte odňaté ani pozastavené 
a mohla teda pokračovať v prijímaní žiadostí o tieto konania v rámci dvoch OV, spolu v 3 
odboroch, v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.  
Rozhodnutia o priznaní akreditačných práv pre HaVK boli fakulte doručené z MŠVVaŠ SR dňa 
26.11.2015 pod č. 2015-18755/47219:8-15AO a č. 2015-18755/55169:19-15AO, pričom 
platnosť akreditačných práv bola potvrdená dekrétmi ku dňu 30.10.2015. Týmto dňom, na základe 
uvedeného rozhodnutia, získala FZaSP TU v Trnave akreditačné práva pre HaVK a mohla tak 
uskutočňovať konania na vymenovanie docentov a profesorov v odbore SP (OV 6) a v odboroch 
VZ a LVMvZ (OV 18).   
Podrobnejšie informácie k získaným akreditačným právam sa nachádzajú aj na webovej stránke 

fakulty: http://fzsp.truni.sk/informacie-o-priznanych-akreditacnych-pravach-pre-habilitacne-

vymenuvacie-konania 
 

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
http://fzsp.truni.sk/informacie-o-priznanych-akreditacnych-pravach-pre-habilitacne-vymenuvacie-konania
http://fzsp.truni.sk/informacie-o-priznanych-akreditacnych-pravach-pre-habilitacne-vymenuvacie-konania


 
Akreditačné práva pre HaVK priznané TU FZaSP po skončení procesu II. KA (sledované 

obdobie roky 2008-2013) 

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

 

Čo sa týka kritérií pre HaVK, v roku 2017 nenastali žiadne zmeny tak v kritériách pre HKN,25 ako 
aj v kritériách pre VKN26. Platili kritériá z roku 2014, zverejnené na webovom sídle FZaSP: 
Link pre HaVK pre OV 18:  
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-
vyskum/HaVK_kriteria_2014_LFaNZV_1.pdf. 
Link pre HaVK pre OV 6: 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-
vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV_1.pdf 
 
V kontexte priznania akreditačných práv pre HaVK po skončení procesu II. KA možno 
konštatovať, že sa pre fakultu jednalo o významný atribút kvality, nakoľko sa mohlo opätovne 
začať konať. Od roku 2016 sa začali prijímať žiadostí o tieto konania. Nevyhnutné metodické a 
koncepčné materiály boli spracované už na prelome rokov 2015-2016 pracovníkmi referátu pre 
vedu a výskum a účinnosť nadobudli dňom schválenia v KD, 6.4.2016. Následne 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/legislativa. 
Prvé konanie sa začalo ešte v predchádzajúcom roku 201627 a jednalo sa o profesorské konanie 
z odboru SP 3.1.14. Uchádzač z externého vysokoškolského prostredia, menovite doc. PaedDr. 
Peter Jusko, PhD., vek 46 rokov. Do konca roku 2016 jeho konanie postúpilo do fázy 

                                                 
25 HKN = habilitačné konanie 
26 VKN = vymenúvacie konanie 
27 Prijatím a zaevidovaním oficiálnej žiadosti o VKN zo dňa 16.6.2016 

Číslo a názov 
oblasti 

výskumu 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Garant, spolu garanti Práva priznané: 

OV 18 

Lekárske, 
farmaceutické 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

5616  
 
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

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

S časovým 
obmedzením do konca 
akademického roka 
v ktorom garant dovŕši 
vek 70 rokov (§ 83 
ods. 8 zákona; 
kritérium KHKV-A5)  

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 



 
vymenovania členov VK28 a zaslania VS29. Uchádzač pôsobiaci ako vysokoškolský docent na 
UTPČ na katedre SP a súčasne prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou na 
PdF UMB v Banskej Bystrici absolvoval svoju obhajobu v rámci VKN až v nasledujúcom roku 
2017. V tomto roku konanie pokračovalo a to postupne od VIP30 cez zasadnutie VK, tajné 
hlasovanie vo VR FZaSP, prezentáciu a tajné hlasovanie vo VR TU až po odstúpenie VS na MŠ 
SR, ďalej cez kontrolu a doplnenie VS uchádzačom na základe požiadavky AK SR odkiaľ bol spis 
postúpený späť na MŠ SR. V záverečnej fáze bol doručený do prezidentskej kancelárie 
k oficiálnemu vymenovaniu. Vymenovanie prezidentom SR sa uskutočnilo dňa 4.12.2017. VKN 
sa riadilo vyhláškou č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 
a profesor, ako aj internými pokynmi TU v Trnave a TU FZaSP v Trnave.  
V roku 2017 FZaSP v oblasti habilitácií docentov a vymenúvania profesorov konala teda už 
druhým rokom. Ale práve až v roku 2017 bolo úspešne dokončené vôbec prvé, vyššie uvedené 
VKN doc. Jusku. Zosumarizujme postupnosť a časovú os jednotlivých krokov v procese jeho 
VKN. 
1. krok - podanie žiadosti o VK na FZaSP TU v Trnave dňa 16.06.2016. 
2. krok -  schválenie zloženia VK a oponentov na rokovaní VR fakulty dňa 12.10.2016. 
3. krok - vymenovanie predsedu, členov a oponentov VK, zaslanie vymenúvacích spisov a 
požiadanie o vypracovanie oponentských posudkov a písomných stanovísk ku plneniu kritérií 
VKN. VK bola vymenovaná vymenúvacími dekrétmi s dátumom vystavenia dňa 20.10.2016. 
4. krok - doručenie oponentských posudkov a písomných stanovísk predsedu a členov VK – 
všetky boli doručené ešte do konca kalendárneho roku 2016. 
Ďalšie kroky VKN sa udiali až v kalendárnom roku 2017  a ich následnosť bola nasledovná: 
5. krok - prednesenie VIP počas verejného zasadnutia VR FZaSP dňa 8.3.2017 za účasti predsedu, 
členov a oponentov VK.  
6. krok - zasadnutie VK a jej následné tajné hlasovanie o odporúčaní VR fakulty vo veci tajného 
hlasovania o návrhu na udelenie titulu profesor – dňa 8.3.2017. 
7. krok - tajné hlasovanie VR o návrhu VK odporučiť postúpenie VS uchádzača k procesu 
ďalšieho pokračovania na úroveň R-TU - VR TU v Trnave. Tajné hlasovanie VR sa uskutočnilo 
na rokovaní VR fakulty dňa 8.3.2017, ktorá nadpolovičnou väčšinou všetkých členov VR fakulty 
predmetný návrh schválila. 
8. krok – postúpenie VS spolu s dokladmi o procese VKN predsedovi VR TU v Trnave so 
žiadosťou dekana FZaSP o zaradenie návrhu na vymenovanie za profesora na rokovanie VR TU 
v Trnave dňa 30.3.2017. 
9. krok - zaradenie návrhu dekana FZaSP na vymenovanie za profesora do rokovania VR TU 
v Trnave, čo sa uskutočnilo dňa 24.4.2017. Výsledkom tajného hlasovania bolo schválenie návrhu 
na vymenovanie za profesora v odbore SP. 
10. krok (ostatný zo strany TU v Trnave) bolo postúpenie materiálu ministrovi školstva, čo sa 
uskutočnilo dňa 16.5.2017. 
11. krok - doplnenie spisu pre AK zo strany uchádzača a následná kontrola celého VS. Doplnený 
materiál uchádzača bol na R-TU postúpený dňa. 26.7.2017 
12. krok - vymenovanie uchádzača za profesora prezidentom SR, čo sa uskutočnilo dňa 4.12.2017. 
 

                                                 
28 VK = vymenúvacia komisia 
29 VS = vymenúvací spis 
30 VIP = verejná inauguračná prednáška 



 
Vyhláškou dekana č. 6/2005 stanovené zverejňovanie niektorých z vyššie uvedených krokov 
v procese VKN bolo postupne, v chronologickom poradí realizované tak, ako nastávalo v čase, na 
zriadenom oficiálnom webovom sídle fakulty, kde sú okrem toho zverejňované aj všetky ďalšie 
informácie o začatých, prebiehajúcich alebo skončených vymenúvacích alebo habilitačných 
konaniach. 
V roku 2017 boli na TU FZaSP Trnave začaté aj ďalšie dve VKN a to predložením žiadostí 
uchádzačov o začatie VKN nasledovne: 

1. uchádzač: doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  
Odbor: Sociálna práca (SP) 3.1.14 
Oblasť výskumu: SaBV (6) 
Pôsobisko uchádzača: KSP TU FZaSP v Trnave (interný uchádzač) 
Vek: 38 rokov 
Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 9.1.2017 
Návrh na zloženie VK a oponentov predložený a schválený VR fakulty dňa: 8.3.2017 
Vymenovacie dekréty predsedovi, členom a oponentom: 31.3.2017 
VIP pred VR fakulty dňa: 25.10.2017 
Tajné hlasovanie vo VR fakulty dňa: 25.10.2017 
Postúpenie spisu a dokumentov z procesu konania rektorovi TU v Trnave dňa: 22.11.2017 
 

2. uchádzač: doc. RNDr. František Ondriska, PhD.  
Odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMvZ) 7.4.3 
Oblasť výskumu: LFaNZV (18) 
Pôsobisko uchádzača: KLVMvZ TU FZaSP v Trnave (interný uchádzač) 
Vek: 65 rokov 
Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 30.1.2017 
Návrh na zloženie VK predložený a schválený VR fakulty dňa: 8.3.2017 
Vymenovacie dekréty predsedovi, členom a oponentom: 28.3.2017 
VIP pred VR fakulty dňa: 7.06.2017 
Tajné hlasovanie vo VR fakulty dňa: 7.06.2017 
Postúpenie spisu a dokumentov z procesu konania rektorovi TU v Trnave dňa: 21.6.2017 
Tajné hlasovanie vo VR TU dňa: 28.9.2017 
Postúpenie spisu ministrovi školstva: 25.10.2017 
Zaslanie doplneného spisu na R-TU pre potreby AK SR z dôvodu vykonania kontroly: 
26.2.2018 

 
O oboch konaniach resp. o ich ďalšom postupe začatých VKN sa budeme podrobnejšie zmieňovať 
vo VS_VVČ za rok 2018, kedy VKN pokračovali ďalšími, legislatívou určenými krokmi. 
V roku 2017 sa po prvý krát začalo na TU FZaSP v Trnave konať aj v oblasti habilitácií. Oficiálne 
boli začaté dve HKN a to podaním žiadostí uchádzačov a ich zaevidovaním na dekanáte TU 
FZaSP v Trnave nasledovne: 

1. Uchádzač: RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.  
Odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMvZ) 7.4.3 
Oblasť výskumu: LFaNZV (18) 
Pôsobisko uchádzača: LF UPJŠ v Košiciach (externý uchádzač) 
Vek: 32 rokov 
Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 6.9.2017 



 
Návrh na zloženie HK a oponentov predložený a schválený VR fakulty dňa: 25.102017 
Vymenovacie dekréty predsedovi, členom a oponentom habilitačnej komisie: 6.12.2017. 

2. Uchádzač: PhDr. Janka Bursová, PhD.  
Odbor: Sociálna práca (SP) 3.1.14 
Oblasť výskumu: SaBV (6) 
Pôsobisko uchádzača: TF KU v Ružomberku (externý uchádzač) 
Vek: 54 rokov 
Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 10.10.2017 
Návrh na zloženie HK a oponentov predložený a schválený VR fakulty dňa: 25.10.2017 
Vymenovacie dekréty predsedovi, členom a oponentom: 13.12.2017 

 
Rovnako ako v prípade vyššie uvedených dvoch začatých VKN, aj týmto dvom začatým HKN  
(o ďalšom postupe v ich procese) sa budeme podrobnejšie venovať vo VS_VVČ za rok 2018, kedy 
mali tieto HK svoje pokračovanie v zmysle platnej legislatívy. 
 
V roku 2017 okrem vyššie uvedeného jedného ukončeného VKN a oficiálne začatých dvoch VKN 
a dvoch HKN, sa na referáte pre vedu a výskum vykonávala aj predbežná kontrola zaslaných 
pracovných verzií HS. Jedná sa o už zmieňované tzv. prvé predkolo (v zmysle interných vyhlášok 
dekana vo veci postupu pri HaVK). Pracovných verzií HS zaslaných na referát VVČ bolo celkovo 
od štyroch uchádzačov. Účelom týchto prvých kôl pripomienkovaní bolo, ako v roku 
predchádzajúcom, posúdiť formálnu úroveň spisu, t. j. či HS boli alebo neboli predložené 
obsahovo aj formálne v požadovanej forme a obsahu. Eliminovala sa tak záťaž a administratívna 
práca garantov odboru ktorí až po formálnom odsúhlasení kompletnosti materiálu referátom VVČ 
boli oslovení k predbežnému posúdeniu plnenia kritérií. Až na základe výsledku druhého 
predkola31 bolo alebo nebolo uchádzačom umožnené podať si oficiálnu žiadosť o HKN. V prípade 
akýchkoľvek nedostatkov alebo neplnenia kritérií sa osobne alebo písomne komunikovalo s 
uchádzačom o potrebe doplnenia spisu. 
Výsledkom týchto predbežných konzultácií a tzv. čistení spisov vykonaných pre celkový počet 4 
uchádzačov bolo, že predbežné pracovné materiály 2 uchádzačov32 o titul docent boli 
spripomienkované v prvom predkole, avšak do druhého predkola postúpené neboli. Bolo tomu tak 
z dôvodu nekompletnosti materiálov a/alebo z dôvodu zrejmého nenaplnenia základných kritérií. 
Naopak, HS33 dvoch uchádzačiek34 o HKN boli postúpené do druhého predkola, t. j. ich spis bol 
referátom VVČ zaslaný príslušným garantom odboru so žiadosťou o ich spoločné vyjadrenie vo 
veci predbežného plnenia kritérií HKN. Pritom sa jednalo o 1 spis v odbore LVMvZ a 1 z odboru 
SP. V druhom predkole, t. j. pri posudzovaní plnenia kritérií HKN garantmi odboru boli do 
oficiálneho začatia konania odobrené a následne postúpené oba predložené spisy externých 
uchádzačiek o HKN. Menovite RNDr. Miroslavy Rabajdovej, PhD. – zamestnanej na UTPČ na 
LF UPJŠ v Košiciach a PhDr. Janky Bursovej, PhD. – zamestnanej rovnako tak na UTPČ na TF 
KU v Ružomberku. Ich konania sa oficiálne začali až podaním žiadostí o HKN na TU FZaSP 
v Trnave, čo sa uskutočnilo v oboch prípadoch v mesiaci september 2017. O priebehu ich konaní 
sme už vyššie informovali a procesy, ktoré sa udiali až v roku 2018 skomentujeme vo VS_VVČ 
za rok 2018. Ďalší dvaja uchádzači, z nižšie uvedenej tabuľky (MUDr. Jozef Beňačka, PhD. – 

                                                 
31 Predbežné posúdenie plnenia kritérií garantmi odboru 
32 Ako je uvedené v tabuľke č. 3, tretí a štvrtý riadok 
33 HS = habilitačný spis 
34 Ako je uvedené v tabuľke č. 3, prvý a druhý riadok 



 
prednosta Internej kliniky FN Trnava – externý VŠ učiteľ na TU FZaSP v Trnave a MUDr. 
Katarína Galková, PhD. z externého VŠ prostredia) do druhého predkola doporučení neboli 
z dôvodu nedostatkov v spise, ako aj z dôvodu zjavného neplnenia niektorých kritérií HKN. 
Nasledujúca Tabuľka č. 9 poskytuje prehľad o zaslaných pracovných verziách HS uchádzačov 
o HKN v roku 2017 a o štádiách, v ktorých sa v danom roku posúdenie pracovných verzií HS 
nachádzalo, resp. skončilo. 
 
Tabuľka č. 9: Prehľad zaslaných pracovných verzií spisov pre HaVK v roku 2017 

                                                 
35 J.L. = prof. Levická –hlavný garant pre HaVK v odbore SP 
36 O.B. = doc. Botek – spolugarant pre HaVK v odbore SP 
37 J.S. = prof. Slaný – spolugarant pre HaVK v odbore SP 
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1. OV 18 
Lekárske, 
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a nelekárs
ke 
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 7.4.3 
LVMvZ 

HKN Miroslav
a 
Rabajdo
vá, 
RNDr., 
PhD. 

máj 
2017/pozi
tívny  
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k postúpe
niu do 2. 
predkola 

 
 
 
 
1.6.2017 

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

Mail zo 
dňa 
27.7.2017 
pozitívny
, 
odporúča
cí 
smerom 
k podaniu 
oficiálnej 
žiadosti  

2. OV 6. 
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ké 
a behavio
rálne 
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 3.1.14 
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HKN Janka 
Bursová, 
PhDr. 
PhD. 

august 
2017/ 
pozitívny 
smerom 
k postúpe
niu do 2. 
predkola 

  
 
 
 6.9.2017 

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

J.L.35- 
mail zo 
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7.9.2017 
O.B.36-
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pozitívne
, 
odporúča
cie 
smerom 
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oficiálnej 
žiadosti 



 

 

                                                 
38 Mail zo dňa 27.7.2017 
39 Ďalšie písomné konzultácie vrátane pripomienkovaní pracovných verzií spisu prebehli až v roku 2018 o čom 
budeme podrobnejšie informovať vo VS VVČ_2018 

3. OV 18 
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farmaceut
ické 
a nelekárs
ke 
zdravotní
cke vedy 

 7.4.2 
VZ 

HKN Katarína 
Galková, 
MUDr., 
PhD. 

júl 2017/ 
negatívny
38 
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neplnenia 
niektorýc
h kritérií 
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4.  OV 18 
Lekárske, 
farmaceut
ické 
a nelekárs
ke 
zdravotní
cke vedy 

 7.4.2 
VZ 

HKN Jozef 
Beňačka
, MUDr., 
PhD. 
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konzultáci
a osobne 
9.3.2017 
vo veci 
usmernení 
postupov 
v HKN.  
1. 
písomná 
konzultáci
a mailom 
7.7.2017
39 
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2.3 INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A TVORIVEJ ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2017 

Organizačno-administratívna činnosť referátu pre vedu a výskum 
 
Činnosť referátu pre vedu a výskum bola v roku 2017 už siedmy rok (od roku 2011) 

zabezpečovaná dvomi samostatnými referentmi pre vedu a výskum. Pestrosť, rozsiahlosť a časová 

i odborná náročnosť pracovných činností, ktoré sa na referáte vykonávali zostala prakticky 

nezmenená. Zhromažďovali, triedili, evidovali a následne sa archivovali podklady o publikačných 

a citačných výstupoch, spracúvali sa rešerše z citačných databáz, tvorili sa metodické, prehľadové, 

štatistické či koncepčné dokumenty, kompletne a komplexne sa zabezpečovali procesy HKN 

a VKN, metodicky, organizačne a administratívne sa zabezpečovalo zasadnutie vedeckých rád. 

Spracované podklady boli rovnako ako v predchádzajúcich rokoch dôležitým ukazovateľom pre 

vedenie 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, AK SR a pod.).  

Personálne obsadenie postu prodekana pre VVČ a doktorandské štúdium bolo už druhým rokom 

zastrešované RNDr. Mgr. Jaroslavou Brňovou, PhD., odbornou asistentkou na KLVMvZ. Jej 

funkčné obdobie prodekana začalo plynúť ešte v roku 2016, dňom 1. januára.  

Ústrednými, najvýznamnejšími činnosťami ktoré sa uskutočňovali v roku 2017 na referáte VVČ 

boli podobne ako v rokoch predchádzajúcich tieto: 

• Sledovanie personálnych zmien v zložení VR fakulty vrátane zabezpečenia realizácie 
týchto zmien formálne aj prakticky. Túto skutočnosť potvrdzujú údaje podrobnejšie 
uvedené v kapitole č. 1.1. 

• Organizačno-metodické, koncepčné a administratívne zabezpečenie celkovo štyroch 
plánovaných pracovných zasadnutí vedeckých rád FZaSP (reálne uskutočnené boli tri 
z nich). Podrobnejšie údaje k jednotlivým zasadnutiam sú  uvedené v kapitole č. 1.2. 

• Pokračovanie v procesoch HaVK. FZaSP disponovala od roku 2015 akreditačnými 
právami pre HaVK a tak sa v roku 2017 s ich realizáciou úspešne pokračovalo. 
Podrobnejšie sme tieto činnosti opísali v kapitole 1.3. 

• Pokračovanie v realizácii nového systému evidencie publikačnej činnosti. Ešte v roku 
2016 bola do praxe zavedená zásadná zmena systému zabezpečovania evidencie 
publikačnej a citačnej činnosti tvorivých zamestnancov a interných aj externých 
doktorandov fakulty do IKS_Birep. Dôvody prijatia tejto zmeny a následných opatrení 
zakotvených v IND_Birep_2016 sú podrobne opísané vo VS o VVČ_2016 v kapitole č. 
2.1. Toto interné nariadenie vstúpilo 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/evidencia-publikacnej-cinnosti. 

Už od začiatku platnosti novej internej úpravy sa javil systém ako zásadným vylepšením a začal 
prinášať prvé výsledky. Totiž centrálne odovzdávanie podkladov cez jedného pracovníka referátu 
VVČ do UK sa ukázalo ako veľmi efektívne. Do systému Birep sa dostávali oveľa kvalitnejšie 
podklady, preklápanie teda nebolo brzdené nekvalitnými alebo nedostatočnými podkladmi, 
zadávanie do systému sa vykonávalo priebežne (nie nárazovo) a v limitne stanovených lehotách. 
Žiadny publikačný výstup alebo citačný ohlas nezostal opomenutý, nedostatočne či nesprávne 
vydokladovaný alebo z iného dôvodu nespracovaný. Výstupy mohli byť priebežne prevedené do 
databázy Birep a následne aj do celoslovenskej databázy CREPČ. Zároveň sa zabezpečila aj 
precízna evidencia týchto výstupov pre účely fakulty. Ako sa správne predpokladalo, toto riešenie 
sa pozitívne prejavilo už za vykazovacie obdobie roku 2016, ktoré bolo ukončené k 31.3.2017. Do 
systémov Birep a Crepč bolo preklopených maximálne množstvo publikačných (do systému Birep 
aj citačných) výstupov, ktoré autori za dané obdobie mohli/chceli vykázať. To sa samozrejme 
konkrétne pozitívne („hmatateľne“) prejavilo až v roku 2018, keď do výšky dotácií zo ŠR40 
v kapitole veda a výskum vstúpil práve rok vykazovania 2016. Rovnako sa to pozitívne môže 
prejaviť aj v oblasti hodnotenia kvality výskumnej činnosti fakulty v rámci budúcich nových 
akreditačných hodnotení. Úspech zámeru bol podmienený hlavne precíznou, sústredenou ale 
hlavne trpezlivou prácou zodpovedného referenta pre VVČ, ďalej tiež zodpovedným prístupom a 
spoluprácou zo strany autorov fakulty a nemenej dôležitým faktorom bola aj atmosféra ochotnej a 
serióznej spolupráce práve s konečným spracovateľom výstupov, ktorou bola referentka 
z oddelenia EPČ UK TU v Trnave, p. Mária Cíbiková. O pozitívnom vplyve prijatého opatrenia 
a zmien zakotvených v IND_Birep_2016 svedčia výsledky ktoré zobrazuje počet výstupov 
evidovaných v databáze Birep za príslušné vykazovacie obdobie. Tie budeme podrobnejšie 
komentovať a rozoberať z viacero uhlov pohľadu v kapitole 3 a jej podkapitolách. 
 
Prehľad najdôležitejších koncepčných materiálov, akcií a ďalších činností, ktoré 
zabezpečoval/gestoroval referát pre vedu a výskum v roku 2017 
 
1. Vyhotovenie vymenúvacích dekrétov (s účinnosťou od 5.12.2016) pre obnovené členstvá vo 

VR, ako aj pre nových členov VR na základe procesu kreovania obnoveného zloženia VR. 
Kreovanie obnoveného zloženia VR prebehlo koncom roku 2016 (tvorba dekrétov – január 
2018). 
 

2. Komplexné organizačné a metodické zabezpečenie štyroch riadnych pracovných  rokovaní 
vedeckých rád fakulty (január, marec, jún, október). 

 
3. Spracovanie, kompletáž (údaje za referát VVČ aj za referát rozvoja) a postúpenie na R-TU 

(oddelenie pre VVČ) tabuľkovej aj textovej časti „Výročnej správy o vedecko-výskumnej 
činnosti FZaSP za rok 2016“  (január-február). 
 

                                                 
40 ŠR = štátny rozpočet 



 
4. Kompletné spracovanie materiálu návrhu kandidáta za FZaSP, doc. PhDr. Mareka Majdana, 

PhD. na udelenie „Ceny Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti“ za rok 
2015 a 2016 a jeho postúpenie - vrátane tvorby sprievodného listu - na R-TU (február). 

 
5. Gestorovanie, spracovanie, sumarizácia a odoslanie na R-TU „Ročného podnikového výkazu 

o výskume a vývoji za rok 2016 - VV 6-01“ pre Štatistický úrad SR (február-marec). 
 
6. Komplexné zabezpečenie pokračovania a ukončenia, v roku 2016 riadne začatého VKN (v 

zmysle Vyhlášky č. 6/2005) doc. PaedDr. Petra Jusku, PhD. V roku 2017 sa konanie dostalo 
do ďalšieho pokračovania až po vymenovanie prezidentom SR (február-marec-apríl-máj-júl-
december - vymenovanie). 

  
7. Vypracovanie citačných rešerší z databáz WoS a/alebo Scopus za rok 2016 osobitne pre 

niektorých vybratých AZ fakulty – prof. Slaný, prof. Vojtaššák, prof. Bošák (úprava rešerše), 
ktorí majú práce indexované v predmetných databázach a o vypracovanie buď požiadali alebo 
rešerše neboli dostatočne spracované. Citačné rešerše spracované na referáte VVČ boli 
vyčistené od autocitácií aj spoluautorov aj od duplicít medzi databázami (marec-apríl). 
 

8. Zabezpečenie odoslania rešerší do UK na referát EPČ k preklopeniu (prof. Rusnák, prof. 
Rusnáková, doc. Beňo, doc. Blažíčková, prof. Bošák) sledovanie ich preklopenia a viacnásobné 
urgencie ich preklopenia. Získavanie resp. dohľadávanie zdrojových dokumentov citovaných 
prác (staršieho dáta vydania, ktoré sa ešte v systéme Birep nenachádzali), ich predloženie do 
UK k preklopeniu a následnému pripojeniu citácií z vypracovaných rešerší (apríl-júl). 

 
9. Spracovanie návrhu vizualizácie ďakovného listu a zabezpečenie tlače na ručnom papieri 

k udeľovaniu fakultnej medaile (bronzová medaila pre PhDr. Lajdovú) (máj). 
 
10. Vypracovanie materiálu – analýzy o publikačnej činnosti absolventov PhD. štúdia v odbore 

VZ pre dekana FZaSP na podklade spisu pre II. KA v časti KZU-1. (máj). 
 
11. Vypracovanie analýzy o celej publikačnej činnosti interných doktorandov FZaSP evidovanej 

v databáze Birep - stav ku dňu 2.5.2017 pre prodekana pre VVČ a PhD. štúdium  (máj). 
 
12. Spracovanie „Ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2016 VVP-01“ 

pre MŠ VVaŠ SR (máj-jún). 
 
13. Sledovanie potreby vykonania zmien v zložení VR fakulty z rôznych dôvodov (vzdanie sa 

členstva, zmena v kategórii členstva) tak aby zloženie zodpovedalo požiadavke zakotvenej vo 
VŠ zákone, písomná korešpondencia s predsedom VR v tejto veci (jún, júl, september, 
termíny prác korešpondujú so zmenami, ktoré postupne nastávali v zložení VR fakulty 
tak, ako je to uvedené v kapitole č. 1.1). 

 
14. Spracúvanie starších publikačných a citačných výstupov uchádzačov o HaVK pre UK TU, pre 

oddelenie EPČ (doc. Blažíčková, MUDr. Beňačka) a zaslanie požiadaviek o preklopenie, 
komunikácia s oboma stranami, autormi, aj pracovníčkou UK. (júl). 

 



 
15. Vyhotovenie elektronickej podoby „Výročnej správy o publikačnej činnosti FZaSP za rok 

vykazovania 2016“ (full texty publikácií) - 375 záznamov v databáze Birep (júl-august). 
 
16. Komplexné spracovanie návrhu materiálu „Výročnej správy o vedecko-výskumnej činnosti 

FZaSP za rok 2016“ - 82 strán s grafmi a tabuľkami a 4 samostatné prílohy, distribúcia 
materiálu k pripomienkovému konaniu prodekanovi a dekanovi FZaSP, následne jej 
predloženie na rokovanie VR fakulty a po schválení zverejnenie na webovej stránke fakulty 
link: http://fzsp.truni.sk/vyrocne-spravy-o-vvc (august-november). 

 
17. Komplexné spracovanie návrhového materiálu pre nomináciu kandidáta za FZaSP,               

prof. MUDr. Miroslava Danaja, CSc. na udelenie titulu „PROFESOR EMERITUS 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY“ ako rokovací materiál pre VR fakulty (november). 

 
18. Kompletizácia všetkých podkladov vedeckou radou schváleného návrhu na nomináciu prof. 

MUDr. Miroslava Danaja, CSc. 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 (december). 

 
19. Priebežná kontrola správnosti prevedenia obsahu webovej stránky celej časti „Veda 

a výskum“ do novej verzie webovej stránky FZaSP. Priebežné usmerňovanie pracovníka pre 
IS FZaSP o vyskytnutých nedostatkoch, chýbajúcich alebo nesprávne umiestnených údajoch, 
materiáloch, oznamoch (priebežne počas celého roka). 

 
20. Zabezpečenie zverejnenia nových oznamov, údajov, podkladov a kontrola správnosti ich 

zverejnenia, zabezpečenie následných opráv nedostatkov na web stránke fakulty v časti Veda 
a výskum (priebežne počas celého roka). 

 
21. Komplexné zabezpečenie začatia a následného pokračovania (vrátane predprípravnej fázy tzv. 

1. predkola) dvoch VKN (v zmysle Vyhlášky č. 6/2005) doc. RNDr. Františka Ondrisku, 
PhD. a doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkovej, PhD. V roku 2017 sa konania dostali z fázy 
prvých predkôl začatých ešte v roku 2016 do fázy ďalších pokračovaní tak, ako je podrobne 
uvedené v kapitole 1.3. (priebežná práca počas celého roku – prebiehali konzultácie 
a práce k  jednotlivým fázam v konaniach). 

  
22. Komplexné zabezpečenie začatia a následného pokračovania (vrátane predprípravnej fázy tzv. 

1. predkola) dvoch HKN (v zmysle Vyhlášky dekana č. 6/2005) RNDr. Miroslava 
Rabajdová, PhD. a PhDr. Janka Bursová, PhD. V roku 2017 sa konania dostali z fázy 
prvých predkôl do fázy ďalších pokračovaní tak, ako je podrobne uvedené v kapitole 1.3. 
(priebežná práca počas celého roku – prebiehali prvé konzultácie, predkolá a následne 
jednotlivé fázy konaní). 

  
23. 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 2017 (priebežne, počas celého roka podľa toho, kedy k zmenám prišlo 
– viď kapitola 1.1). 

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

ohlasov interných pedagógov a interných aj externých doktorandov fakulty. 369 publikačných 



 
výstupov nahlásených a evidovaných v databáze Birep za rok vykazovania 2017 ku dňu 
31.03.2018 a 133 citácií za rok 2017 (priebežne počas celého roka). 

 
25. Spracovanie registratúrnych záznamov za roky 2017 v systéme BRISK (priebežne počas 

celého roka). 
 
26. 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. 3 v kapitole 1.3 (priebežne počas roka). 

 
27. 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 on-line dohľadávanie (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). 

 

Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou  
V roku 2017 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko významných vedeckých alebo odborných podujatí 
či iných aktivít ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej Tabuľke č. 10. 
  



 
 
Tabuľka č. 10: Organizovanie vedeckých, odborných alebo iných podujatí za rok 2017 

P. 
č.: 

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

1. 
Deň otázok a odpovedí o štúdiu 
na TU FZaSP 

DEŇ 
OTVORENÝCH 
DVERÍ NA 
FZaSP 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
25.1.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
 

2. 

8 podujatí v rám
ci Týždňa fakulty 

 FZaSP TU
 v Trnave

 

„DOBRÁ 
PRAX – NAŠA 
INŠPIRÁCIA“ 

Konferencia 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
21.03.2017 

TU v Trnave, Katedra SP 

 
3. 

„VIEM 
SPRÁVNE 
CVIČIŤ ABY 
SOM BOL 
ZDRAVÝ 

 
Prednáška 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č. 
1 Trnava, učebňa č. 
125 
21.03.2017 

 
TU v Trnave, FZaSP, 
Katedra VZ  
(Mgr. Rafajdus) 

 
4. 

„ČLOVEK 
AKO 
HOLOBIONT 
– BAKTÉRIE 
V NÁS 
A OKOLO 
NÁS 

Prednáška s video 
prezentáciou 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č. 
1 Trnava, učebňa č. 
125 
21.03.2017 

 
TU v Trnave, FZaSP, 
Katedra LVMvZ  
(MVDr. Kaiglová) 

 
5. 

„PREVENCIA 
RADIKALIZÁ
CIE 
MLADÝCH 
ĽUDÍ“ 

Workshop 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
22.3.2017 

 
Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP 
Katedra SP (Mgr. 
Chudžíková, Mgr. Patyi) 

6.  

VZŤAHOVÁ 
VŹCHOVA 
AKO 
PREVENCIA 
SOCIÁLNO-
PATOLOGIC
KÝCH JAVOV 

Prednáška 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č. 
1 Trnava, učebňa č. 
124 
22.3.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Katedra SP (doc. Dobríková) 

7. 
SAMOVYŠET
ROVANIE 
PRSNÍKOV 

Prednáška  
s ukážkou 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
22.3.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Katedra OŠ (Dr. Uríčková) 

8. 

PRACOVNÉ 
CESTY 
NAPRIEČ 
TROMI 
KONTINENT
MI 

Prezentácia 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
22.3.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Katedra VZ (Dr. Bražinová, 
prof. Rusnák) a 
Katedra SP (Mgr. Levická) 

9. 

AKO PREŽIŤ 
SKÚŠKOVÉ – 
PREDNÁŠKA 
O PAMӒTI A 
UČENÍ 

Prednáška 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Učebňa č. 105 
23.3.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Katedra SP (Mgr. Levická) 

10. AFRICKÉ FÓRUM Prednáška 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
29.3.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Katedra VZ (Dr. Jakubcová, 
Mgr. Rafajdus), Katedra 
LVMvZ (Dr. Kaiglová) 

11. FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 

Študentská 
vedecko-odborná 
činnosť v OV 18 
a OV SP 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1 
11.4.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
referát pre VVČ (prodekan 
pre VVČ a PhD. štúdium, Dr. 
Brňová) 

12. RES SOCIALIS 2017 

„Sociálna práca 
v meniacej sa 
Európe“ 
Medzinárodná 
konferencia 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1 
27-28.4.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Záštitu prevzali: 
MPSVaR SR (minister JUDr. 
Richter) 
rektor TU v Trnave (prof. 
Šmid) 
dekan FZaSP TU v Trnave 
(prof. Slaný) 



 

13. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
NOVÝCH PRIESTOROV  

FZASP TU V TRNAVE 
V AREÁLI FAKULTNEJ 

NEMOCNICE V TRNAVE 

Spoločensko-
prezentačné 
podujatie 

Fakultná nemocnica 
Trnava, ul. A. 
Žarnova 11 
5.10.2017 

TU v Trnave, FZaSP  
Prodekan pre VVČ 
( RNDr. Brňová) 
dekan FZaSP (prof. Slaný) 
 

14. 

JAZYKOVÁ KOMPETENCIA 
AKO SÚČASŤ 

CELOŽIVOTNÉHO 
VZDELÁVANIA 

8. ročník fakultnej 
konferencie 

Hotel Holiday Inn 
v Trnave 
26.10.2017 
 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP 
Katedra SP 
Záštitu prevzal: 
dekan FZaSP (prof. Slaný) 

15. 
MEDZIODBOROVÁ 

SPOLUPRÁCA 
V LABORATÓRNEJ 

MEDICÍNE 

Vedecká a odborná 
konferencia 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
7.11.2017 

TU v Trnave, FZaSP, katedra 
LVMvZ,  
Slovenská komora iných 
zdravotníckych pracovníkov,  
Slovenská komora 
medicínsko-technických 
pracovníkov 

16. CIVILIZAČNÉ OCHORENIA 
III. 

Medzinárodné 
sympózium 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
8.11.2017 

TU v Trnave, FZaSP 
Záštitu prevzali: 
Rektor TU v Trnave (prof. 
Šmid) 
predseda TSK41 (Dr.h.c. Ing. 
Mikuš) 

17. NOVÉ TRENDY 
V OŠETROVATEĽSTVE IV. 

Vedecká 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
9.11.2017 

TU v Trnave, FZaSP katedra 
OŠ, 
ZSF JU v Č.B.42 
FZV UP43 v Olomouci 
Záštitu prevzali: 
MZ SR 
rektor TU v Trnave (prof. 
Šmid), 
dekan FZaSP TU v Trnave 
(prof. Slaný) 

18. AUTIZMUS – (Ne)známy 
fenomén 

konferencia 

Trnavská univerzita 
v Trnave, FZaSP, 
Univerzitné nám. č.  
1, Aula Pazmáneum 
10.11.2017 

TU v Trnave, FZaSP katedra 
SP, 
KPs FiF44 TU v Trnave 
Záštitu prevzal: 
dekan FZaSP TU v Trnave 
(prof. Slaný) 

                                                 
41 Trnavský samosprávny kraj 
42 Zdravotno-sociálna fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach 
43 Fakulta zdravotníckych vied Univerzity Palackého 
44 Katedra psychológie Filozofickej fakulty 



 
2.4 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA FAKULTY  

V roku 2017 sa vedecko-výskumná produktivita TZ a doktorandov FZaSP niesla v znamení 
riešení výskumných projektov financovaných z verejnej správy a jedného zahraničného 
výskumného projektu v rámci grantových schém. Finančné prostriedky boli na účet fakulty 
pripísané v roku 2017 aj v rámci domácich alebo zahraničných nevýskumných projektov. Celkový 
počet všetkých projektov v spomínaných štyroch kategóriách, začatých alebo pokračujúcich 
v roku 2017, bolo 13. Prehľad tých najdôležitejších sa nachádza v kapitole 3.5.2. Aj v roku 2017 
sa projektami a výskumnými úlohami na FZaSP zaoberal samostatný referát riadený prodekankou 
pre rozvoj a zahraničné vzťahy, prof. MUDr. Vierou Rusnákovou, CSc., MBA. Všetky aktivity 
ktoré sa v tejto oblasti uskutočnili sú prezentované na rokovaniach vedeckých rád minimálne raz 
za rok a nebolo tomu inak ani v roku 2017. Ostatná správa o rozvojových a medzinárodných 
aktivitách FZaSP bola súhrnom informácií za dva kalendárne roky, 2015 a 2016. Bola spracovaná 
práve pod gesciou príslušnej prodekanky a predložená k prerokovaniu VR fakulty v rámci jej 
prvého, riadneho, pracovného zasadnutia, dňa 08.03.2017, v bode programu č. 9 „Správa o 
zahraničnej a rozvojovej činnosti FZaSP za roky 2015-2016“. Výber najdôležitejších údajov 
z prezentácie prodekanky, prof. Rusnákovej, je zachytený v zápisnici č. 1/2017. V originály je 
dostupná na referáte pre VVČ spolu s power point prezentáciou, ktorá tvorí jej prílohovú časť. 
Prezentácia je taktiež k dispozícii priamo na referáte pre rozvoj a zahraničné vzťahy. 
Druhým podstatným ukazovateľom kvality vedecko-výskumnej činnosti fakulty je publikačná 
aktivita AZ na UTPČ a doktorandov fakulty (aj externých) ktorí publikujú svoje publikačné 
výstupy pod afiliáciou FZaSP TU v Trnave. Výsledky tejto činnosti vstupujú už pravidelne do 
rôznych, kvalitu výskumnej činnosti fakulty hodnotiacich procesov v rámci AV45 a rovnako tak 
jednotlivých jej katedier či OV. Do rozličných evaluačných procesov však vstupujú aj  ďalšie 
vedecko-výskumné aktivity ktoré spadajú do oblasti tzv. atribútov ocenení (AO). Obom týmto 
atribútom (AV aj AO)  sa budeme venovať v nasledujúcich podkapitolách tejto VS_VVČ_2017. 
Vedenie fakulty v roku 2017 pokračovalo pod gesciou, už druhým rokom pôsobiaceho  prodekana 
pre VVČ a PhD. štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD., v podnecovaní aktivít v oblasti 
AV zo strany TZ, ako aj doktorandov. Zároveň priebežne sledovalo a hodnotilo ich úroveň 
a dosiahnuté výsledky. Pedagogickí - TZ fakulty (na UTPČ) a doktorandi (externí aj interní) 
predkladali svoje publikačné výstupy počas celého roku 2017 (po nadobudnutí účinnosti 
„Interného nariadenia dekana FZaSP k Birep 2016“ k 27.6.2016) priamo na referát VVČ. Po 
prvý krát v histórii fakulty sa spomínané nariadenie dekana aplikovalo počas celého kalendárneho 
roku. Na referáte VVČ sa všetky publikácie sústreďovali, spracúvali, kontrolovali a po ich 
zaevidovaní boli postúpené do UK, na oddelenie EPČ, so zámerom ich preklopenia do IKS_Birep. 
Odtiaľ boli v pravidelných mesačných intervaloch postúpené do celoslovenskej databázy CREPČ.  
Čo sa týka aktivít v časti AO46, AZ47 obdržali od vedenia fakulty ešte v roku 2016 list príslušného 
prodekana pre VVČ a PhD. štúdium a dekana fakulty48 v ktorom odporúčali informovať svojich 
TZ aby si sústreďovať a evidovali všetky podklady o AO za kalendárny rok 2016. List obsahoval 
informáciu že centrálny zber dát o AO, dovtedy zabezpečovaný referátom VVČ, sa v roku 2016 
vykonávať nebude. Dôvod tejto zmeny (nerealizovania centrálneho zberu, evidovania 
a spracúvania štatistických údajov o AO)  je podrobnejšie rozobratý v podkapitole č. 3.6 Atribút 

                                                 
45 Atribútu výstupov 
46 Atribút ocenení 
47 Akademickí zamestnanci 
48 list adresovaný vedúcim katedier zo dňa 27.1.2017 p. značkou FZSP/VR_573-2017 



 
ocenenia za rok 2017. Keďže dôvody, pre ktoré sa zber týchto dát neuskutočnil pretrvávali aj 
v nasledujúcom období, vyššie spomínané odporúčanie (viď poznámka pod čiarou č. 48) zostalo 
aj naďalej v platnosti a vzťahovalo sa teda aj pre zber dát za kalendárny rok 2017.   
V nasledujúcich podkapitolách uvádzame podrobné údaje a výsledky ktoré fakulta zaznamenala 
v oblasti AV. Uvedené sú porovnania výsledkov s predchádzajúcim obdobím (za ostatných 5 
rokov). Súčasne boli niektoré údaje za predchádzajúce roky aktualizované k dátumu 
spracovania tejto výročnej správy (12. júl 2018). Výsledky sú zaznamenané v tabuľkách, 
grafoch a sú doplnené sumarizujúcimi komentármi. 

2.4.1 Atribút výstupov – publikačná činnosť celej FZaSP za roky vykazovania 2013-2017 
 
Vo VS_VVČ za roky 2014 a 2015, čiastočne aj za rok 2016 – kapitola 3.1 sme sa podrobne 
zmieňovali 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, avšak ako sme sa už 
zmienili vyššie, upravené k dátumu ich aktuálneho stavu v Birepe, t. j. k 12.7.2018. Všetky 
vyhláškou zrušené kódy (okrem kódu BEC) sa už v tabuľkách tejto výročnej správy 
nenachádzajú. Spomínaný kód sme však ponechali v Tabuľke č. 11 z dôvodu, aby bolo možné 
vykonať presné porovnanie počtu bonifikovaných výstupov za jednotlivé RV, keďže fakulta v RV 
2013 takúto publikáciu vykázanú mala.  
Tabuľka č. 12 zachytáva sumárny počet publikácií zaradených do skupín, v jednotlivých rokoch 
vykazovania (dotovaných zo štátneho rozpočtu) a to podľa metodík platných pre jednotlivé 
rozpočtové roky, t. j. podľa metodiky z roku 2015 pre výstupy za RV 2012-2013 (Príloha č. 2 tejto 
VS_VVČ), podľa metodiky z roku 2017 pre RV 2014 a 2015 (Príloha č. 3 tejto VS_VVČ) a tiež 
podľa jej ostatnej aktualizácie z roku 2018, do ktorej spadalo rozdeľovanie financií za výstupy 
v RV 2015 a 2016 (Príloha č. 4 tejto VS_VVČ). Podľa tejto budú teda pridelené fakulte dotácie 
zo štátneho rozpočtu za výstupy evidované v CREPČ za RV 2015 a 2016. Publikácie za aktuálny 
RV 2017 sa v dotačných zdrojoch prejavia až v budúcom období a nateraz nie je zrejmé aká 
metodika pre dotácie bude platiť. Pričom počty publikácií boli pre prípravu všetkých výročných 
správ za predchádzajúce roky 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 opätovne upriamiť pozornosť čitateľa tejto VS_VVČ na dôležitý fakt, že pre RV 
2013-2016 sú údaje v nižšie uvedených Tabuľkách č. 11-17 aktualizované ku dňu spracúvania 
tejto kapitoly VS_VVČ (12.07.2018) tak, aby počty zodpovedali reálnemu aktuálnemu stavu 
v databáze Birep. Preto sú za RV 2013-2016 v Tabuľkách č. 11-17 niektoré údaje odlišné oproti 
údajom v predmetných tabuľkách VS_VVČ za predchádzajúce roky. Tieto zmeny (buď zvýšenie 
alebo zníženie počtu, resp. presun medzi kódmi) za RV 2013-2015 sme si všimli a následne po 
prvý krát na to upozornili a zaznamenali vo VS_VVČ za rok 2016. Rovnako tak, v čase 
spracúvania tejto VS_VVČ za rok 2017 sme opätovne zaregistrovali diskrepancie/korekcie 
niektorých dát a to nielen za roky 2013-2015 ale aj za RV 2016. Ako pravdepodobný dôvod týchto 
presunov či nezhodujúcich sa údajov v jednotlivých RV oproti dátam uvádzaným vo VS_VVČ za 
predchádzajúce kalendárne roky sa javí to, čo sme uvádzali aj v ostatných dvoch VS_VVČ (2015-
2016). Totiž po uzatvorení jednotlivých vykazovacích období (k 31.03.) sa v priebehu dlhšieho 

http://www.crepc.sk/


 
časového obdobia spätne kontrolujú – korigujú zaradenia jednotlivých publikačných výstupov do 
kódov a po prehodnotení orgánom OHO generálneho riaditeľa CVTI SR pre CREPČ prichádza, 
so značným časovým oneskorením, k zmenám počtov v jednotlivých kódoch patriacich do 
príslušných skupín. 

 
 



 

Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  
 
Tabuľka č. 11: Publikačné výstupy v skupine A1 v rokoch vykazovania 2013-201749  

 
 
 
  

                                                 
49 Údaje v tabuľke odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny A1 v Birep ku dňu 12.7.2018 (niektoré sa líšia od údajov uvedených vo VS_VVČ za ostatné kalendárne roky) 
50 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny A1 v Birep ku dňu 12.7.2018  

Kód 
definícia kódu 

Roky vykazovania 
Spolu50 

2013 2014 2015 2016 2017 
AAA 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 2 0 2 4 

AAB 
Vedecké monografie vydané v dom. Vydavateľstvách 

4 2 2 1 3 12 

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

2 0 0 0 0 2 

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

0 1 1 0 0 2 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

6 2 3 1 2 14 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

1 0 2 0 0 3 

Spolu v skupine A1 13 5 10 2 7 37 



 

Skupina A2 Ostatné knižné publikácie  
 
Tabuľka č. 12: Publikačné výstupy v skupine A2 v rokoch vykazovania 2013-201751 

                                                 
51 Údaje v tabuľke odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny A2 v Birep ku dňu 12.7.2018 (niektoré sa líšia od údajov uvedených vo VS_VVČ za ostatné kalendárne roky) 
52 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny A2 v Birep ku dňu 12.7.2018  
 

Kód 
definícia kódu 

Roky vykazovania 
Spolu52 

2013 2014 2015 2016 2017 
ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných  vydavateľstvách 

0 0 0 0 1 1 

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

5 1 12 1 3 22 

BAA 
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných. vydavateľstvách  

0 0 0 1 0 1 

BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

0 1 0 0 0 1 

BCB 
Učebnice pre stredné a základné školy 

0 0 0 0 0 0 

BCI 
Skriptá a učebné texty 

0 1 1 2 1 5 

EAI 
Prehľadové práce 

0 1 0 0 1 2 

EAJ 
Odborné preklady publikácií knižné 

0 0 2 0 0 2 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru  

11 13 13 11 8 56 

Spolu v skupine A2 16 17 28 15 14 90 



 

Skupina B Publikácie v karentovaných časopisoch  
 
Tabuľka č. 13: Publikačné výstupy v skupine B v rokoch vykazovania 2013-201753 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Údaje v tabuľke odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny B v Birep ku dňu 12.7.2018 ((niektoré sa líšia od údajov uvedených vo VS_VVČ za ostatné kalendárne roky) 
54 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny B v Birep ku dňu 12.7.2018 

Kód 
definícia kódu 

Roky vykazovania 
Spolu54 

2013 2014 2015 2016 2017 
ADC 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

9 12 14 17 20 72 

ADD 
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 

--- --- --- --- --- --- 

BDC 
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 

Spolu v skupine B 9 12 14 17 20 72 



 

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 2008-201755 

                                                 
55 Údaje v tabuľke odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny C v Birep ku dňu 12.7.2018 ((niektoré sa líšia od údajov uvedených vo VS_VVČ za ostatné kalendárne roky) 
56 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny C v Birep ku dňu 12.7.2018  

Kód 
definícia kódu 

Roky vykazovania 
Spolu56 

2013 2014 2015 2016 2017 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

- 
 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

- 
 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich    vydavateľstvách 

- - - - - 
- 

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 

- - - - - 
- 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

- - - - - 
- 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

- - - - - 
- 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

- - - - - 
- 

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

5 
 
3 
 

11 14 16 49 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 

3 0 1 3 3 10 

AEC - - - - - - 



 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

- - - - - - 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

- - - - - - 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

- - - - - - 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

- - - - - - 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

- - - - - 
- 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

- - - - 
 
- 
 

- 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

- - - - - 
- 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

- - - - - 
- 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

- - - - - 
- 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

- - - - - 
- 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 

- - - - - 
 
-  
 

BCK 
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

- - - - 
 
- 

- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BDA 
Heslá v zahraničných zborníkoch a encyklopédiách 

- - - - - 
- 

BDB 
Heslá v domácich zborníkoch a encyklopédiách 

- - - - - 
- 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

- - - - - 
- 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

- - - - - 
- 

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

0 1 0 0 0 1 

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

1 0 1 0 0 2 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie) 

- - - - - 
- 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 

- - - - - 
- 

Spolu v skupine C 9 4 13 17 19 62 



 

Skupina D Ostatné publikácie  
Tabuľka č. 15: Publikačné výstupy v skupine D v rokoch vykazovania 2013-201757 

                                                 
57 Údaje v tabuľke odzrkadľujú aktuálny počet výstupov v kódoch skupiny D v Birep ku dňu 12.7.2018 (niektoré sa líšia od údajov uvedených vo VS_VVČ za ostatné kalendárne roky) 
58 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny stav v kódoch skupiny D v Birep ku dňu 12.7.2018  
 

Kód 
definícia kódu 

Roky vykazovania 
Spolu58 

2013 2014 2015 2016 2017 
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 1 2 0 3 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

16 6 11 16 14 63 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

12 10 20 23 16 81 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

3 7 5 14 5 34 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

46 47 35 31 15 174 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 

0 0 0 4 0 4 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

2 0 1 0 0 3 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5 0 0 3 0 

  
8 
 



 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

16 29 17 22 24 108 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

69 44 31 47 18 209 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

0 0 0 0 1 1 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

0 0 7 0 0 7 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

23 36 14 35 22 130 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

59 46 49 47 101 302 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách  

0 0 0 0 0 0 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 1 0 0 0 0 1 

BCK 
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

0 0 2 0 0 2 

BDA 
Heslá v zahraničných zborníkoch a encyklopédiách 

0 0 0 7 0 7 

BDB 
Heslá v domácich zborníkoch a encyklopédiách 

7 0 0 0 1 8 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

26 2 7 5 0 40 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

12 8 11 7 5 43 



 

 
  

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 2013 
a neskôr, 
presunuté zo skupiny C do skupiny D 

2 0 0 0 0 2 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie) 

7 5 7 15 11 45 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 

25 7 2 3 0 37 

BEE 
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferencných) 

5 10 11 17 7 50 

BEF 
Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferencných) 

11 3 6 1 3 24 

Spolu v skupine D 347 260 237 299 243 1386 



 

Tabuľka č. 16: Všetky publikačné výstupy FZaSP po skupinách v RV 2013-201759 

Skupina/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Spolu: 
A1 13 5 10 2 7 37 
A2 16 17 28 15 14 90 
B 9 12 14 17 20 72 
C 9 4 13 17 19 62 
Medzisúčet (skupiny A1, A2, B, C) 47 38 65 51 60 261 
D 347 260 237 299 243 1386 

Všetky dotované skupiny spolu: 394 298 302 350 303 1647 

ostatné 15 7 2 25 66 115 

Spolu celá publikačná činnosť: 409 305 304 375 369 1762 
  

                                                 
59 Všetky údaje v tabuľke pre roky vykazovania 2013-2016 sú aktualizované ku dňu 12.7.2018 a sú uvedené vždy podľa databázy Birep 



 

Tabuľka č. 17: Dotované skupiny publikácií verzus „ostatné“ publikácie FZaSP v RV 2013-2017 
 

 
 

                                                 
60 Sumárny počet odzrkadľuje aktuálny počet výstupov v skupinách A-D aj „ostatných“ nezaradených výstupov v databáze Birep ku dňu 12.7.2018 

Sledované kritérium 
Počet a označenie skupín, ktoré boli/sú v jednotlivých rokoch vykazovania dotované zo ŠR   

od r. v. 2013-2017 = 5 dotovaných skupín (A1, A2, B, C, D ) 
2013 2014 2015 2016 2017 Spolu60 

Všetky dotované skupiny spolu  394 298 302 350 303 1647 
„Ostatné“ kódy nezaradené do skupín  15 7 2 25 66 115 

Spolu všetky publikačné výstupy v Birep  409 305 304 375 369 1762 



 
Vyššie uvedená Tabuľka č. 17 ponúka informácie o tom, že počet všetkých publikačných 
výstupov v RV 2017 sa v porovnaní s rokom predchádzajúcim zásadne nezmenil. Poklesol iba 
o 6 výstupov čo činí pokles o 1,6%. To je znak zastabilizovania situácie v publikačnej aktivite 
TZ a doktorandov fakulty. Avšak negatívnym faktom zostáva že sa opätovne, ako v roku 
predchádzajúcom, tento krát ale zásadnejšie, navýšil počet tzv. „ostatných“ výstupov, 
nezaradených do žiadnej skupiny. Oproti roku 2016 je ich viac ako dvojnásobok (66 : 25). Tento 
typ výstupov nepredstavuje bohužiaľ požadovanú publikačnú kvalitu a neprináša žiadny finančný 
efekt pre fakultu v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu a už vôbec nie pre akreditačné procesy.  
Druhým dôležitým faktom je, čo naznačuje tabuľka č. 10 že počet výstupov patriacich do piatich 
finančne bonifikovaných skupín (A1, A2, B, C, D) sa sumárne, v RV 2017, podstatne znížil 
v porovnaní s RV 2016 (303:350) a dostal sa približne na úroveň dvoch predchádzajúcich RV 
(2014 a 2015). Takých výstupov je až o 47 menej ako v RV 2016. Naopak, pozitívnym 
ukazovateľom je skutočnosť, že na tomto poklese má hlavnú zásluhu znížený počet 
výstupov kategórie D. Oproti roku 2016 ich je o 56 menej. Naopak výstupy kategórie A1, A2, 
B a C zaznamenali nárast v úhrne o 9 výstupov (60). Najväčší podiel na tomto náraste nesú 
publikácie v kategórii A1, ktorých je o 5 viac ako v roku 2016 (7:2), v kategórii B (ktorých je 
viac o 3 (20:17) a tiež v kategórii C ktorých je viac o 2 (19:17). O 1 výstup viac zaznamenala 
v predchádzajúcom RV 2016 aj kategória A2. To je dobrá správa najmä z pohľadu ich impaktu 
pre hodnotenie kvality publikačnej činnosti fakulty, keďže výstupy zaradené v týchto kategóriách 
majú najvyššiu hodnotu. Ak sa pozrieme na tabuľku č. 10 zistíme, že počet publikácií v týchto 
štyroch najlepších kategóriách, zohľadňujúc iba ostatných 5 RV pre ktoré platili metodiky ktoré 
už finančne bonifikovali aj výstupy v skupine D (t. j. metodika delenia dotácií z roku 2015 pre 
RV 2012-2013, z roku 2017 pre RV 2014-2015 a metodika z roku 2018 pre RV 2015-2016), 
počet 60 výstupov v RV 2017 je druhým najvyšším. Viac ich bolo iba v RV 2015 (65). Záverom 
možno konštatovať že počet 60-tich kvalitných výstupov v RV 2017, zaradených v štyroch 
najdôležitejších skupinách (čo do kvality výstupov) je v globále uspokojivým výsledkom. 
Všetky tieto skutočnosti naznačujú že v oblasti publikačnej činnosti sa TZ oproti RV 2016 
zamerali vo väčšej miere hlavne na výstupy publikačne náročnejšie, hodnotnejšie z pohľadu 
hodnotenia ich kvality v rámci akreditačných procesov, v niektorých kódoch však aj z pohľadu 
finančného ohodnotenia zo ŠR. Tento trend je potrebné naďalej udržiavať a ešte viac podnecovať 
úsilie AZ publikovať výstupy náročné na kvalitu ich tvorby, čo je predpokladom pre ich prijatie 
do renomovaných vydavateľstiev. 



 
Grafické znázornenie výsledkov dosiahnutých v publikačnej činnosti celej FZaSP za roky 
vykazovania 2013-2017  
Všetky grafické znázornenia o počtoch výstupov v rokoch 2013-2017 (Grafy č. 1-7) zohľadňujú 
aktuálny stav výstupov v jednotlivých skupinách, ako aj sumárne za všetky evidované výstupy. 
Je to stav ktorý zodpovedá dátumu spracovania tejto VS_VVČ ku dňu 12.7.2018. Preto sa počty 
v niektorých kódoch a následne v príslušných skupinách odlišujú od tých ktoré sú uvedené vo 
VS_VVČ za jednotlivé kalendárne roky a teda odrážali stav v databáze Birep v konkrétnom 
období ich spracovania (t. j. vždy k dátumu uzatvorenia databázy Birep pre príslušné vykazovacie 
obdobie). 
 

 
Graf č. 1: Publikačná činnosť v skupine A1 v RV 2013-2017 

 
    

 
Graf č. 2: Publikačná činnosť v skupine A2 v RV 2013-2017 
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Graf č. 3: Publikačná činnosť v skupine B v RV 2013-2017 

 

 

 
Graf č. 4: Publikačná činnosť v skupine C v RV 2013-2017 
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Graf č. 5: Publikačná činnosť v skupine D v RV 2013-2017 

 
 

 

 
Graf č. 6: Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C a D v RV 2013-2017 
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Graf č. 7: Celá publikačná činnosť v rokoch vykazovania 2013-2017 

 

Porovnanie výsledkov publikačnej činnosti v kategórii A a B podľa kritérií platných pre 
II. KA za roky vykazovania 2008-2017 (10 ročné obdobie) 
A ako v každej výročnej správe tak aj v tejto za rok 2017 zamerajme svoju pozornosť na kvalitu 
publikačnej činnosti autorov, TZ fakulty a jej študentov. O tej nám hovoria hlavne výstupy ktoré 
sú z pohľadu kritérií pre AV II. KA (v nižšie uvedenej Tabuľke č. 18) hodnotené ako 
najkvalitnejšie. Jedná sa o také 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_VVČ za rok 2017, stále 
platných kritérií II. KA je zaraďovanie publikácií do kategórie A alebo B pre obe OV (OV-18 
LFaNZV a OV-6 SaBV) čiastočne odlišné. Avšak sú kategórie publikácií ktoré by mali byť 
hodnotené v oboch oblastiach výskumu podobne, t. j. minimálne hodnotou v znakovom 
vyjadrení B. Toto zaradenie zodpovedá kvalite pre dobré hodnotenie AV a zásadne ovplyvňuje 
(minimálne 50% váhou) celkové výsledky prepočtov posúdenia úrovne vedeckej časti príslušnej 
oblasti výskumu. Preto je možné počet takýchto výstupov v RV 2017 porovnať s rokmi 
predchádzajúcimi a to sumárne, za celú fakultu. Ale zároveň platí, že obe OV mali pri ostatnom 
komplexnom akreditačnom hodnotení úrovne výskumnej činnosti iné nároky pre hodnotenie 
najvyššou kvalitou, t. j. kvalitou kategórie A. Pričom do kategórie A v oboch OV mohli byť (a 
s najväčšou pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote aj budú) zaradené publikačné výstupy 
špičkovej kvality ako sú: vedecké monografie vydané v renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách, štúdie alebo kapitoly v monografiách vydaných v renomovaných 
zahraničných vydavateľstvách alebo vedecké práce vydané v karentovaných časopisoch 
alebo v časopisoch s predpísaným IF61. Maximálne kategóriou B mohli byť hodnotené vedecké 
monografie v zahraničných alebo 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 - 

                                                 
61 IF = impakt faktor 
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AZ62 a/alebo študentmi fakulty63 by mohlo aj do budúcna predurčovať pozitívne hodnotenie tej 
ktorej OV v rámci AV, čo následne, v rozhodujúcej miere, s najväčšou pravdepodobnosťou, 
ovplyvní celkové hodnotenie kvality jej výskumnej činnosti v nasledujúcom hodnotiacom 
procese64. Pripomeňme si však, že do predkladaných materiálov v rámci ostatnej, II. 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 (AZ) na UTPČ na fakulte. Ďalej to bola podmienka ktorá stanovovala maximálny počet 
výstupov predložených za jedného AZ alebo napríklad aj to, či a ako sa autori výstupu zarátajú 
alebo nezarátajú do percentuálneho podielu na danom výstupe. Stanovený bol aj celkový 
minimálny počet predkladaných výstupov odvodený od priemerného počtu AZ v hodnotenom 
období. Pri externých študentoch, najmä pri doktorandoch sa sledovalo publikovanie výstupu pod 
afiliáciou fakulty, t. z., že ak sa aj jednalo o výstup AZ resp. študenta fakulty ktorý spĺňal vyššie 
uvedené kritériá, avšak jeho výstup bol publikovaný s afiliáciou inej VŠ školy resp. inej inštitúcie 
ako hodnotenej fakulty, takúto publikáciu nebolo možné do akreditačných spisov použiť 
a následne zarátať v hodnotení. A ešte mnoho ďalších, dielčích podmienok a kritérií muselo byť 
pri zostavovaní spisov pre hodnotenie výskumnej úrovne fakulty zvažovaných. Toto sú však 
pravidlá ktoré platili počas ostatnej, II. KA. Základom úspechu do budúcna však stále zostáva to 
čo platilo tak v minulosti, ako aj aktuálne. Čím viac má fakulta evidovaných, t. j. 
databázovaných kvalitných výstupov, tým väčší predpoklad je že bude pri akejkoľvek 
forme hodnotenia z čoho vyberať tie „naj...“ výstupy a zostavovať hodnotiace správy či iné 
materiály. Ako konkrétne však budú pravidlá pre hodnotenie kvality výskumnej činnosti fakúlt 
a vysokých škôl v budúcnosti nastavené nateraz stále nie je známe. 

                                                 
62 AZ = akademický zamestnanec ktorý spĺňa kritérium - definíciu platnú v rámci II. KA 
63 Internými aj externými za podmienky že v publikáciách figurujú pod afiliáciou FZaSP 
64 Za predpokladu že budú platiť rovnaké alebo podobné kritériá hodnotenia ako počas II. KA 



 
                           Tabuľka č. 18: Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných akreditačných kritérií (pre II. KA) za RV 2008-201765 

                                                 
65 Údaje v Tabuľke č. 18 sú aktualizované k dátumu spracovania VS_VVČ 2017 (12.7.2018) podľa databázy Birep 
66 Pre ostatné 4 RV (od roku 2014 vrátane) sme do tabuľky vložili aj výstupy nižšej kvality ktoré ale majú podľa metodík platných pre ten ktorý RV vyšší koeficient váhy D2 v rámci 
finančného hodnotenia zo ŠR. Jedná sa o výstupy ktoré by mohli mať pri hodnotení úrovne výskumnej činnosti v OV 6 (SaBV), v časti hodnotenia výstupov doktorandov hodnotu aspoň 
v znakovom vyjadrení C. Tieto kódy sú označené zelenou farbou písma 
67 C kategória výstupov (použiteľná pri akreditačnom hodnotení doktorandov v OV 6 - SaBV) je v sumáre započítaná až od roku 2014, t. j. za ostatné štyri roky ktoré budú 
pravdepodobne už spadať do 6 ročného sledovaného obdobia, v rámci nasledujúcich komplexných akreditačných procesov fakúlt a vysokých škôl 

KKATEGÓRIA
/KÓD 

Rok vykazovania 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SPOLU: 

A 

AAA 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 6 
ABA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
ABC 0 0 1 2 2 6 2 3 1 2 19 
ADC 0 5 6 5 8 9 12 14 17 20 96 
ADD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

SPOLU 0 5 8 7 12  17 14 19 18 24 124 

B 

AAB 1 3 0 1 3 4 2 2 1 3 20 
ACA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
ACB 0 1 5 2 1 5 1 12 1 3 31 
ACC 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0  6 
AEC 3 2 16 6 6 3 7 5 14 5  67 

SPOLU 4 6 22 15 10 12 10 19 16 12 126 

  C66 

ADE - - - - - - 6 11 16 14 47 
ADM - - - - - - 3 11 14 16 44 
AED  - - - - - - 47 35 31 15 128 
AFA - - - - - - 0 1 0 0 1 
AFB - - - - - - 0 0 3 0 3 
AFC - - - - - - 29 17 22 24 92 
AFD - - - - - - 44 31 47 18 140 
AFE - - - - - - 0 0 0 1 1 
AFG - - - - - - 36 14 35 22 107 

SPOLU - - - - - - 165 120 168 110 563 
A + B + C67  4 11 30 22 22 29 189 158 202 146 813 



 
Publikačná činnosť jednotlivcov a katedier fakulty za RV 2016 podľa kritérií 

financovania 

Audity VVČ – časť publikačná činnosť - sa na fakulte spracúvajú pravidelne každý rok a to vždy 

za ostatné definitívne uzatvorené (tým pádom analyzovateľné a hodnotiteľné) vykazovacie 

obdobie. Je tomu tak od RV 2008 (vrátane) až do ostatného, takto uzavretého RV, ktorým je rok 

2016. Táto analýza mala vždy zásadný význam nakoľko z nej bolo možné určiť podiel 

jednotlivcov a následne katedier na získaných rozpočtových prostriedkoch z príslušnej kapitoly 

štátnej dotácie. Každé vykazovacie obdobie je možné takto hodnotiť až v čase, keď je stav 

v databáze CREPČ definitívne uzatvorený. Tak sa napr. výstupy za RV 2014 analyzovali 

v kalendárnom roku 2016. Výstupy za RV 2015 (ktorého zber údajov končil 31.3.2016) sa 

spracúvali v roku 2017 a ostatné hodnotenie realizované v aktuálnom kalendárnom roku 2018 

bolo zamerané na výstupy s RV 2016. Analýza týchto publikačných dát inak nazývaná aj tzv. 

„audit publikačnej činnosti“ z pohľadu jednotlivcov – autorov publikujúcich za FZaSP bola na 

fakulte už tretím rokom (za RV 2014-2016) vypracovaná tajomníčkou fakulty, Ing. Danielou 

Naništovou. Referátu VVČ, na vlastné dožiadanie, boli jeho výsledky poskytnuté k ďalšiemu 

podrobnejšiemu rozpracovaniu pre účely tejto VS_VVČ 2017. Na základe toho boli následne 

zostavené štatistiky a rebríčky najviac publikujúcich jednotlivcov – autorov a následne aj katedier 

do ktorých sú daní autori personálne zaradení.  

V nasledujúcej podkapitole sú teda na podklade vyššie uvedeného auditu VVČ za RV 2016 

podrobne prezentované výsledky katedier podľa kódov a skupín. V kapitole sa venujeme 

podobne, ako tomu bolo po prvý krát už vo VS_VVČ za rok 2016, aj údajom o čistom podiele 

doktorandov katedier na publikačnej produktivite fakulty, z celkového počtu 34968 

auditovaných výstupov zaradených do jednej z 5 skupín (A1, A2, B, C, D) finančne 

bonifikovaných zo ŠR, či už váhou D1 (váha pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov) alebo váhou D2 (váha pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo 

umeleckú činnosť). Celkový počet auditovaných publikačných výstupov podľa databázy CREPČ 

za RV 2016 je o 64 výstupov vyšší ako v RV 2015 (≐285)69.  

K výsledkom ostatného auditu za RV 2016 ešte pridávame informáciu, že prerozdelenie 

finančných prostriedkov za publikačné výstupy zaradené v jednotlivých skupinách (A1, A2, B, 

C, D) sa uskutočnilo na základe opätovne aktualizovanej metodiky poskytnutej vysokým školám 

v roku 2018. Pre predchádzajúci RV 2015 platila metodika MŠVVaŠ SR z januára 2017. Už 

                                                 
68 Počet auditovaných výstupov podľa databázy CREPČ ku dňu spracovania auditu za RV 2016 
69 Počet auditovaných výstupov v skupinách A1-D v čase spracúvania auditu za RV 2015 (t. j. v roku 2017). Tento 
počet je o 17 auditovaných výstupov nižší ako bol počet takýchto výstupov (v skupinách A1-D) v databáze Birep ku 
dňu spracovania tejto VS_VVČ za rok 2017 (t. j. ku dňu 12.7.2018). Aktualizovaný počet výstupov bol k dátumu 
12.7.2018 až 302 - viď tabuľka č. 10 v podkapitole 3.1 



 
v troch predchádzajúcich VS_VVČ (2014-2016) sme sa v rovnakej kapitole vždy zmienili 

o podstatnej zmene ktorú priniesla metodika z februára 201570. Tá presunula viaceré kategórie 

publikácií (kódy) v rámci skupín a preto boli publikácie ktorých sa táto zmena dotkla (s RV 2013-

2014) inak finančne kryté ako dovtedy. Jej nasledujúca aktualizácia z februára 201771 (platná pre 

RV 2014-2015) síce žiadnu zmenu čo do zatriedenia kódov do skupín nepriniesla, avšak váhy 

pre dotáciu na výskumnú vývojovú a umeleckú činnosť sa v niektorých kódoch značne zmenili. 

Najnovšia, aktuálne platná metodika z roku 2018 (platná pre RV 2015-2016) taktiež 

nezaznamenala zmeny v zaradení kódov do skupín, avšak pri niektorých kódoch publikácií prišlo 

opätovne k úprave koeficientov váhy D2 (váha pre dotáciu na VVaUČ). Takými sú kódy: ADC, 

ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN. Koeficienty v ostatných publikáciách 

zostali bez zmeny. 

 

                                                 
70 Príloha č.2 tejto VS 
71 Príloha č. 3 tejto VS 



 

Tabuľkový a grafický prehľad o publikačnej činnosti jednotlivcov a katedier za RV 2014-2016 z pohľadu financovania72 
 
 Tabuľka č. 19: Publikačná činnosť katedier v RV 2014-2016 z pohľadu financovania73      

SK
U

PIN
 K

ód 
publikáci

e 

Porovnanie publikačnej činnosti jednotlivých katedier za RV 2014-201674 
KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Spolu všetky katedry 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

skupina A
1 

AAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
AAB 0 0 0 1 1 0 1 1/0,2 1/0,01 0 0 0 2 2 1/0,01 
ABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABB 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
ABC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3 1 
ABD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 

Medzisúčet 
/skupina A1/  0 0 0 2 2 0 1 1/0,2 1/0,01 2 7 1 5 10/0,2 2/0,01 

SK
U

PIN
A

 

K
ód 

publikácie 

Porovnanie publikačnej činnosti jednotlivých katedier za RV 2014-2016 

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Všetky katedry spolu 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

skupina A
2 

ACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACB 0 1,33 0 0 0 0 0 8,67 0 1 2 1 1 12 1 
BAA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

                                                 
72 Údaje v Tabuľke č. 19 zobrazujú stav publikačných výstupov podľa databázy CREPČ k dátumu spracovania auditov za jednotlivé roky vykazovania. Z tohto dôvodu sú drobné 
diskrepancie v niektorých kódoch a skupinách medzi tabuľkou č. 13 a tabuľkami č.5-12. 
73 Tabuľka č. 19 zobrazuje porovnanie počtu výstupov za RV 2016 s rokmi vykazovania 2014-2015. Avšak za RV 2014 a 2015 sú v nej zachované údaje platné v čase spracovania 
predchádzajúcich dvoch výročných správ a sú odvodené od údajov z auditu spracovaného v danom čase. Preto sa počty výstupov v niekoľkých kódoch čiastočne líšia od počtu výstupov 
uvádzaných v kapitolách č. 3.1, 3.2 a 3.3 tejto VS_VVČ za rok 2017, kde sú všetky údaje aktualizované ku dňu jej spracovania (12.7.2018). 
74 V RV 2015-2016 sú v medzisúčtoch každej katedry, ako aj v celkovom súčte za katedru či fakultu uvedené vždy dve čísla. Číslo pred lomkou znamená celkový prepočítaný počet výstupov 
príslušnej katedry/fakulty a číslo za lomkou znamená v tom prepočítaný počet výstupov iba doktorandov katedry/fakulty – aktuálne študujúcich alebo aj skončených. 



 
BAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
BCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BCI 0,2 0 0 0,8 0 0 0 0,9 0 0 0 2/0,25 1 0,9 2/0,25 
EAI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
EAJ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
FAI 3,5 0,67 0 4 3,33 3 0 4 3 5,5 5 5 13 13 11 

medzisúčet  
/skupina A2/  4,7 4/0,33 1 4,8 3,33 3 0 13,57 3 7,5 7 8/0,25 17 27,9/0,33 15/0,25 
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Porovnanie publikačnej činnosti jednotlivých katedier za RV 2014-2016 

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Všetky katedry spolu 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

skupina B 

ADC 11 10 1575 0,5 2,67 0 0,5 0,33 2 0 1 0 12 14 17 

ADD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet 
/skupina B/ 11 10 15 0,50 2,67/0,34 0 0,5 0,33 2 0 1 0 12 14/0,34 17 

skupina C 

ADM 0 4,98 2 0 0 1,5/1 2 3,75 9,3 0 2,27 1,2 2 11 14 

ADN 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

BDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

BDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

medzisúčet  
/skupina C/  0 4,98/0,04 2 0 1 4,5/1 2 3,75 9,3 1 2,27 1,2 3 12/0,04 17 
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Porovnanie publikačnej činnosti jednotlivých katedier za RV 2014-2016 
KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Všetky katedry spolu 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

skupina D
 

ACC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACD 0 0,4 0 0 0,6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

ADE 0 1 2 1 0 4 0 6 3 5 4 7 6/0,66 11 16 

ADF 2,8 3 476 1,86 2,7 4 3,34 6,3 8 0 8 6 8/1,33 20 22 

AEC 4 2 4/1,54 2 1 5,84 0 1 2 1 1 2,16 7 5 14 

                                                 
75 Jeden výstup typu ADC je od autora M. Taylor: link: 
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&uid=149782&pageId=resultform&full=0&fs=5AF3702543774924BFD360939DEAB325. Tento autor je zamestnanec VVČ FZaSP a nie je 
zaradený do žiadnej katedry. Téma práce zapadá do odboru VZ. Preto sme jeho výstup zarátali katedre VZ. 
76 0,05 výstupu typu ADF je od autora M. Taylor: link: http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&uid=165521&pageId=resultform&full=0&fs=5AF3702543774924BFD360939DEAB325. Tento autor je 

zamestnanec VVČ FZaSP a nie je zaradený do žiadnej katedry. Téma práce zapadá do odboru VZ. Preto sme jeho výstup zarátali katedre VZ. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&uid=149782&pageId=resultform&full=0&fs=5AF3702543774924BFD360939DEAB325
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&uid=165521&pageId=resultform&full=0&fs=5AF3702543774924BFD360939DEAB325


 
AED 13,6

1 3,5 4,5/2,125 17,0
7 15,4 10,5/0,5 5,49 0,6 1,5 9,83 15,5 14,5 46/6,1 35 31 

AEG 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 

AEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

AFB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 

AFC 1 0,5 2/0,34 0 1,5 1 3 2 1,5 25 13 17,577 29/2,1
7 17 22 

AFD 10,4 3,64 7,5 3,17 2 2/0,6 12,1
4 15,36 21 17,2

9 10 16,5 43/1,8 31 47 

AFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFF 0 2,3 0 0 0 0 0 3,7 0 0 1 0 0 7 0 

AFG 12,9
6 6,37 12,7578/3,64

3 
13,5

5 1,13 7/2,625 6,49 4,5 0 3 2 15,25 36/1,9
3 14 35 

AFH 26,9
5 9,74 15,579/4 10,8

5 9,67 11/3,42 5,2 26,59 18,5 3 3 2 46/0,3
4 49 47 

AEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

BDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 

BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDE 0 0 0 0 0 0 2 6 5 0 1 0 2 7 5 

BDF 0,5 0 0 1,5 1 0 6 8,5 7 1 2 0 9 11,5 7 

BEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
77 0,33 výstupu typu AFC je od autora Iveta Šimčíková: link: http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1964435&pageId=resultform&full=0 Tento autor nie je zamestnanec FZaSP a nie je teda zaradený do 

žiadnej katedry. Téma práce však zapadá do odboru SP a jej prvými dvomi autormi sú Kovalčíková a Bánovčinová. Preto sme jej podiel (0,33) zarátali katedre SP. 
 
78 0,55 výstupu typu AFG je od autora M. Taylor: link: http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1964619&pageId=resultform&full=0. Tento autor je zamestnanec VVČ FZaSP a nie je zaradený do žiadnej 

katedry. Téma práce zapadá do odboru VZ a jeho prvými tromi autormi sú zamestnanci katedry VZ. Preto sme jeho výstup zarátali katedre VZ. 
79 0,35 výstupu typu AFH je od autora M. Taylor: link: http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1963628&pageId=resultform&full=0 Tento autor je zamestnanec VVČ FZaSP a nie je zaradený do žiadnej 
katedry. Téma práce zapadá do odboru VZ a jeho prvými tromi autormi sú zamestnanci katedry VZ. Preto sme jeho výstup zarátali katedre VZ. 

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1963628&pageId=resultform&full=0


 
BEE80 - - 0 - - 1 - - 16 - - 0 - - 17 

BEF81 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1 - - 1 

BFA 0,5 1 0 2,17 4,25 2/1,2 0,33 1,75 10 0 0 3 3 7 15 

BFB 3,34 1 3/0,6 1,41 1 0 2,25 0 0 0 0 0 7 2 3 

Medzisúčet 
/skupina D/ 

76,0
6 

36,45/9,0
8 55,25/12,248 54,5

8 40,25/7,9 51,34/8,34
5 

46,2
4 82,3/11,8 98,5 65,1

2 61,5/8,44 92,91/14,33 242 220,5/37,22 29882 

SÚČET 
/všetky dotované skupiny A1-

D/ 
 

Porovnanie publikačnej činnosti jednotlivých katedier za RV 2014-2016 

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Spolu všetky katedry 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

91,7
6 

55,43/9,4
5 73,25/12,248 61,8

8 
49,25/8,2
4 

58,84/9,34
5 

49,7
4 

100,95/1
2 

113,8/0,0
1 

75,6
2 

78,77/8,4
4 

103,11/14,5
8 279 284,483/38,1

3 
34984/36,18
3 

Zdroj: Audit VVČ, Naništová, D. (2018)  

                                                 
80 Kód BEE sa v audite poskytnutom z EO od Ing. Naništovej v RV 2014 a 2015 nezohľadňoval. Dôvodom bola skutočnosť že v období jeho spracúvania v databáze CREPČ daný kód nezaznamenal žiadny 
výstup. K úprave (doplneniu výstupov v tomto kóde) prišlo až po spracovaní auditu. 
81 Kód BEF sa v audite poskytnutom z EO od Ing. Naništovej v RV 2014 a 2015 nezohľadňoval. Dôvodom bola skutočnosť že v období jeho spracúvania v databáze CREPČ daný kód nezaznamenal žiadny 
výstup. K úprave (doplneniu výstupov v tomto kóde) prišlo až po spracovaní auditu. 
82 Podľa databázy Birep je počet výstupov v kategórii D v RV 2016 299, ako je uvedené v kapitolách č. 3.1 v tabuľke č. 10 a 3.2 v grafe č. 5. Diskrepancia je v kóde ADF kde databáza Birep uvádza o jeden 

výstup viac - autorov Nemčovská, E. a kol.: link: http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=EE71D008351D44D5B73DF11AF92AB6BB. Tento výstup nebol v čase spracovania 
auditu za RV 2016 uvedený v databáze CREPČ – link: http://www.crepc.sk/portal?fn=resultform, podľa ktorej sa audit spracúval. 

83 Počet ≐ 285 auditovaných výstupov platil v čase spracúvania auditu výstupov za RV 2015 podľa databázy CREPČ, čo bolo v roku 2017. Aktuálne je počet výstupov spadajúcich do auditovaných skupín A1-
D až 302, čo je stav platný ku dňu 12.7.2018, t. j. ku dňu spracúvania kapitoly 3.1 a 3.2 tejto VS_VVČ za rok 2017 podľa databázy Birep. 
84 Počet 349 auditovaných výstupov podľa databázy CREPČ ku dňu spracovania auditu RV 2016 v roku 2018 Ing. Naništovou. Podľa databázy Birep bol však počet výstupov v auditovaných kategóriách A1-D 
v RV 2016, ku dňu 12.7.2018 (kedy sa spracúvala kapitola 3.1 a 3.2 tejto VS_VVČ za rok 2017)  350 ako je uvedené v príslušných kapitolách v tabuľke č. 10 a  v grafe č. 6. Diskrepancia medzi týmito dvomi 
databázami nastala v kóde ADF kde databáza Birep uvádza o jeden takýto výstup viac v skupine D. 
Jedná sa o výstup autorov Nemčovská, E. a kol.: link: http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=EE71D008351D44D5B73DF11AF92AB6BB. 
Publikácia nebola v čase spracovania auditu za RV 2016 uvedená v databáze CREPČ. Link: http://www.crepc.sk/portal?fn=resultform 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=EE71D008351D44D5B73DF11AF92AB6BB
http://www.crepc.sk/portal?fn=resultform
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=EE71D008351D44D5B73DF11AF92AB6BB
http://www.crepc.sk/portal?fn=resultform
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Graf č. 8a: Celá finančne dotovaná publikačná činnosť podľa katedier za RV 2016 
 

 
Graf č. 8b: Celá finančne dotovaná publikačná činnosť podľa katedier za RV 2016 v % vyjadrení 
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Graf č. 9: Porovnanie celej dotovanej PČ85 katedier v RV 2014-2016 

 

 
Graf č. 10: Porovnanie produktivity katedier v oblasti dotovanej PČ sumárne za tri RV 2014-2016 
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Výsledky, ktoré vyplynuli z Tabuľky č. 19 a následne Grafov č. 8a, 8b, 9 a 10 nám 

napovedajú, ako sa v jednotlivých kódoch a skupinách vyvíjala produktivita autorov katedier 

(TZ-učiteľov aj doktorandov) v RV 2014-2016. Ako najproduktívnejšia v ostatnom 

auditovanom RV 2016 sa javí (pozri Grafy č. 8a - 8b) KOŠE, ktorá z celkového počtu 

výstupov (349) má podiel 33%, za ňou nasleduje KSP s 29%, tretia v poradí je KVZ ktorá 

prispela 21% a na štvrtom mieste je KLVMvZ so 17%. Ak sa na to pozrieme z pohľadu 

ostatných troch podrobne analyzovaných RV (pozri Grafy č. 9 a 10), najproduktívnejšou 

katedrou čo do počtu bonifikovaných výstupov je opäť KOŠE, ktorá zaznamenala spolu za 

3-ročné obdobie viac ako 264 výstupov. Čo do poradia je vidno zmenu oproti RV 2015 

(zdroj VS_VVČ_2016) kedy sa na prvej priečke v súčte dvoch RV (2014-2015) umiestnila 

KSP. Tá sa v súčte troch RV dostáva tento krát na druhé miesto s celkovým počtom výstupov 

257,5. Avšak tejto katedre, oproti dvom predchádzajúcim RV 2014-2015, produktivita v RV 

2016 podstatným spôsobom stúpla a to o viac ako tretinu. Tretia v poradí, čo do úhrnu 

výstupov za 3-ročné auditované obdobie, je katedra VZ s 220,44 výstupmi a ostatné, štvrté 

miesto prislúcha KLVMvZ s pekným počtom 169,97 výstupov. Pozitívne vyznieva fakt, že 

všetky katedry počet výstupov v sledovaných (bonifikovaných) skupinách A1-D v RV 2016, 

v porovnaní s RV 2015, navýšili.  

Ak by sme chceli zamerať svoju pozornosť na výsledky doktorandov jednotlivých katedier 

(podľa ich reálnej % účasti na publikáciách), tie za RV 2016, ktorý bol tak ako RV 2015 

analyzovaný aj z pohľadu podielov doktorandov na PČ. Tieto údaje zaznamenávajú nižšie 

uvedené Grafy č.11 a 12. Z nich je zrejmé, koľkými výstupmi sa podieľali doktorandi na 

celkovej produktivite príslušnej katedry a tiež to (pozri Graf č.12), ktorá katedra dosiahla 

celkovo najviac výstupov doktorandov. Kým Graf č.12 porovnáva produktivitu doktorandov 

medzi jednotlivými katedrami v RV 2016, Graf č.13 porovnáva zasa produktivitu iba 

učiteľov jednotlivých katedier v RV 2016. 
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Graf č. 11:  Porovnanie produktivity učitelia verzus doktorandi v RV 2016 

 

 
Graf č. 12: Porovnanie produktivity iba doktorandov jednotlivých katedier v RV 2016 

Z vyššie uvedeného Grafu č. 12 je vidieť, že najviac publikácií vyprodukovali doktorandi 
KSP (14,58), na druhom mieste je KVZ (12,248), na treťom sa nachádza s počtom výstupov 
9,345 KLVMvZ a na štvrtom je to KOŠ s 0,1 výstupom. Je však nutné vziať do úvahy 
fakt, že na KOŠ doktorandské štúdium ukončili poslední absolventi v akademickom 
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roku 2015/2016. Od septembra 2016 už túto formu štúdium neponúkala z dôvodu 
nepožiadania o priznanie akreditačných (neexistencia potrebného počtu garantov). Ďalšie 
odbory zaznamenali v porovnaní RV 2015-2016 rozdiel v produktivite doktorandov katedier 
v prospech RV 2016. V sumárnych porovnaniach RV 2016 s RV 2015 je potešiteľné 
konštatovať, že počet výstupov doktorandov troch odborov, ktoré v doktorandskom štúdiu 
mali a majú svojich študentov (LVMvZ, VZ, SP) dosahuje takmer úroveň ktorá bola 
zaznamenaná v rámci celej fakulty v RV 2015, kedy doktorandské štúdium ešte poskytovala 
aj KOŠ. Kým v RV 2015 bolo výstupov doktorandov štyroch odborov 38,13, v RV 2016 je 
ich (z troch vyššie uvedených odborov) 36,183. Rozdiel činí v úhrne iba 1,947 výstupu. Je 
zjavné (viď Tabuľka č. 20) že doktorandské výstupy sa v RV 2016 v odboroch, v ktorých sa 
táto forma štúdia na fakulte poskytuje, navýšil a to v každom z nich (okrem už spomínanej 
KOŠ z vyššie uvedených dôvodov). 
 
Tabuľka č. 20: PČ doktorandov (ich čistý podiel) na bonifikovaných publikáciách za RV 2015-2016 – 
porovnanie 

RV KVZ KLVMvZ KOŠ KSP Spolu: 
2015 9,45 8,24 12 8,44 38,13 
2016 12,248 9,345 0,01 14,58 36,183 

 
A ako sme avizovali vyššie, nasledujúci Graf č. 13 zachytáva porovnanie výkonov iba 
učiteľov (bez doktorandov) v jednotlivých katedrách v RV 2016. 
 

 
Graf č. 13: Porovnanie produktivity iba učiteľov jednotlivých katedier v RV 2016 
 

61,002

49,495

113,79

88,53

Porovnanie produktivity iba učiteľov jednotlivých katedier
v RV 2016

KVZ KLVMvZ KOŠ KSP



 

116 
 

K výsledkom ktoré zobrazujú vyššie uvedené Grafy č. 10-13 a Tabuľka č. 20 ešte 
zosumarizujme a pripomeňme čo všetko bolo nimi podrobne analyzované:  

- Porovnanie publikačnej produktivity katedier v sumáre za tri auditované 
vykazovacie obdobia 2014-2016 (Graf č. 10). 

- Porovnanie publikačných výkonov učitelia verzus doktorandi v rámci katedier v RV 
2016, t. j. ich čistého podielu z celkového počtu 349 všetkých bonifikovaných 
výstupov príslušnej katedry (Graf č. 11). 

- Porovnanie čistých podielov iba doktorandov jednotlivých katedier v RV 2016 (Graf 
č. 12). 

- Porovnanie čistých podielov iba doktorandov za dva auditované RV 2015-2016 
(Tabuľka č. 20). 

- Porovnanie čistých podielov iba učiteľov jednotlivých katedier v RV 2016 (Graf č. 
13). 

Údaje pre Grafy č. 11-13 bolo možné spracovať v tejto VS_VVČ už po druhý krát za, 
v poradí druhé, analyzované vykazovacie obdobie. Prvé takto podrobne prehodnotené 
výstupy doktorandov a ich porovnanie s celkovou produktivitou katedry sa vykonalo za 
auditovaný RV 2015. Tieto dáta sa nachádzajú v rovnakej kapitole VS_VVČ za rok 2016. 
Takéto zaujímavé porovnanie za RV 2014 nie je bohužiaľ k dispozícii nakoľko audit tohto 
RV nebol tak podrobne spracovaný aby bolo možné získať aj podiely doktorandov na 
publikačných výstupoch katedry a následne aj fakulty. 
Na základe výsledkov jednotlivých TZ a doktorandov v RV 2016 sme zostavili rebríček 
najviac publikujúcich autorov (osobitne učiteľov aj doktorandov) za uvedené obdobie RV 
2016. Čo sa týka učiteľov, do úvahy sme zobrali práve tých, ktorí v danom RV mali 
v celoslovenskej databáze CREPČ evidovaných minimálne 5 celých výstupov 
v bonifikovaných kategóriách A1-D (po prepočítaní ich reálneho podielu na publikáciách). 
Dané kritérium splnilo iba 27% autorov (18) z celkového počtu 66 (nielen aktuálnych AZ 
fakulty, ale aj takých, ktorým už PP skončil alebo ho majú znížený, resp. publikovali za 
FZaSP bez pracovno-právneho vzťahu s ňou). Štyria autori z uvedeného rebríčka 18-tich 
autorov (22%) publikovali v oblasti výskumu SaBV. Celkové poradie ponúka  nasledujúca 
Tabuľka č. 21. 
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Tabuľka č. 21: Rebríček najviac publikujúcich autorov (učiteľov) v oblasti finančne dotovaných výstupov 
v RV 2016  

P. č. Meno autora (učiteľa) Katedra 
Počet výstupov v skupinách 

v RV 2016 Spolu 
A1 A2 B C D 

1. Beňo, P. KLVMvZ 0 3 0 0 22,34 25,34 
2. Bratová, A. KOŠ 0 1 0 0 23,13 24,13 
3. Ryska, M KOŠ 0,09 0 1 2 15 18,09 
4. Bražinová, A. KVZ 0 0 6,76 0 9,33 16,09 
5. Levická, J. KSP 0 0,25 0 0,5 12,83 13,58 
6. Levická, K. KSP 0 0,75 0 0,5 11,97 13,22 
7. Majdan, M. KVZ 0 0 6,24 0 4,233 10,473 
8. Puteková, S. KOŠ 0,4 1 0 3,16 5,895 10,455 
9. Martinková, J. KOŠ 0 0,5 0 2,16 6,855 9,515 
10. Brňová, J. KLVMvZ 0 0 0 0,5 8,255 8,755 
11. Blažíčková, S. KLVMvZ 0 0 0 1 7,5 8,5 
12. Žáková, M. KSP 0 0 0 0 6,66 6,66 
13. Rusnáková, V. KVZ 0 0 0 1 4,98 5,98 
14. Slaný, J. KSP 0 1 0 0 4,96 5,96 
15. Patyi, P.  KSP 0 2,5 0 0 3,17 5,67 
16.  Uríčková, A. KOŠ 0 0 0 0 5,5 5,5 
17.  Keketiová, J. KSP 0 1 0 0 4,41 5,41 
18. Boroňová, J. KOŠ 0 0 0 0 5,18 5,18 

Spolu: 0,49 11 14 10,82 
 
162,198 
 

 
198,508 
 

 
 
Kým v RV 2014 dosiahol stanovený limit minimálne 5 prepočítaných výstupov 
v predmetných 5-tich dotovaných skupinách celkový počet 15 autorov 
(zdroj: VS_VVČ_2015), v RV 2015 tento limit splnilo 18 autorov (zdroj: VS_VVČ_2016). 
No a v RV 2016 bolo takýchto autorov rovnaký počet, 18 (Tabuľka č. 21). Medzi nimi sa 
však nachádzajú dve autorky (Bratová, Bražinová) ktoré aktuálne už nie sú zamestnancami 
fakulty. 
K Tabuľke č. 21 ešte pridáme informáciu o zastúpení jednotlivých katedier v rebríčku 
najproduktívnejších autorov. Najvyšší a pritom rovnaký počet autorov (6) dosiahli spoločne 
dve katedry (KSP a KOŠ). Na druhom mieste, s rovnakým počtom autorov (3), sa umiestnili 
taktiež dve katedry (KLVMvZ a KVZ).  
Najproduktívnejším autorom RV 2016 bol zástupca KLVMvZ, doc. PharmDr. Pavol Beňo, 
CSc. s viac ako 25 evidovanými publikačnými výstupmi, z ktorých najdôležitejšie sú 3 celé 
výstupy publikované v skupine A2. Avšak ak sa na produkciu výstupov pozrieme z uhľa 
pohľadu akreditácie a ňou jednoznačne akceptovateľných A-výstupov pre obe OV, opätovne, 
ako v RV 2014-2015 má najviac ADC výstupov (publikácií v karentovaných zahraničných 
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časopisoch, zaradených do skupiny B) doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. z KVZ. O niečo viac 
ich má aj doc. Bražinová, ktorá však, ako sme už spomínali, aktuálne nie je zamestnancom 
fakulty. Ďalší autori bohužiaľ publikujú väčšinou výstupy nižšej kvality zaradené v skupine D. 
Potešiteľné je však to že sa značne zvýšil počet výstupov v skupine C. No a ďalším pozitívnym 
faktom je skutočnosť, že rovnaký počet autorov vypublikovalo o takmer 34 výstupov viac ako 
v RV 2015, kedy bol celkový počet A1-D výstupov od 18-tich autorov len niečo viac ako 164. 
Ďalej za zmienku stojí aj to že autori publikovali oveľa viac výstupov v skupine B, viac ako 
dvojnásobne. Zásadne sa znížil počet A1 výstupov ktorých nie je ani jeden celý, oproti takmer 
desiatim takým výstupov v RV 2015. Toto isto nie je dobrý trend. No a negatívne sa javí aj fakt 
že sa zvýšil počet výstupov v skupine D, ktorých je viac takmer o 44 (oproti 118,77 v RV 2015). 
To vysvetľuje aj navýšenie celkového počtu A1-D výstupov od rovnakého počtu autorov (18) 
v porovnaní s RV 2015. 
Ako sme už zmienili, po druhý krát sa vo VS_VVČ venujeme aj najlepšie publikujúcim 
doktorandom. Zostavili sme rebríček všetkých publikujúcich autorov – doktorandov, či už 
aktívne študujúcich alebo skončených, interných alebo externých. Poradie ponúka nasledujúca 
Tabuľka č. 22. V RV 2016 malo zaevidovanú publikáciu v jednej z piatich bonifikovaných 
skupín celkovo 18 doktorandov. V Tabuľke č. 22 ich uvádzame v chronologickom poradí od 
najvyššieho celkového počtu publikačných výstupov. 
 
Tabuľka č. 22: Doktorandi -  RV 2016 zaevidované publikačné výstupy v dotovaných skupinách  

P. č. Meno autora (doktoranda) Katedra 
Počet výstupov v skupinách 

V RV 2016 Spolu 
A1 A2 B C D 

1. Micháliková, L. KLVMvZ 0 0 0 1 5,005 6,005 
2. Dudáková,K. VZ 0 0 0 0 4,625 4,625 
3. Uhnáková, D. KSP 0 0,25 0 0 4,02 4,27 
4. Strýčková, D. KSP 0 0 0 0 2,69 2,69 
5. Vidová, K. KSP 0 0 0 0 2,5 2,5 
6. Jakubcová, D. KVZ 0 0 0 0 2,34 2,34 
7. Danišová, B. KSP 0 0 0 0 2,1 2,1 
8. Rechtoríková, V. KVZ 0 0 0 0 2,04 2,04 
9. Hnilicová, S. KLVMvZ 0 0 0 0 1,74 1,74 
10. Blažínská, L. KVZ 0 0 0 0 1,7 1,7 
11. Bárdyová, Z. KLVMvZ 0 0 0 0 1,6 1,6 
12. Schmidtová, V. KSP 0 0 0 0 1,34 1,34 
13. Legerský,D. KSP 0 0 0 0 0,99 0,99 
14. Garabášová, M. KLVMvZ 0 0 0 0 0,843 0,843 
15. Plančíková, D. KVZ 0 0 0 0 0,7 0,7 
16. Polakovičová, Z. KSP 0 0 0 0 0,5 0,5 
17. Schneiderová, K. KSP 0 0 0 0 0,19 0,19 
18.  Střádalová, M. OŠ 0,01 0 0 0 0 0,01 

Spolu: 0,01 0,25 0 1 34,923 36,183 
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V RV 2015 zaevidovalo do internej knižničnej databázy Birep a následne aj 
v celoslovenskej databáze CREPČ svoje publikačné výstupy celkovo 24 doktorandov. Bolo 
to o 6 viac ako v aktuálne sledovanom RV 2016. Avšak počet výstupov sa aj napriek 
menšiemu počtu zapojených autorov-doktorandov zásadne neznížil, rozdiel činí iba 2,547 
výstupu v prospech predchádzajúceho RV 2015. Bohužiaľ, nezmenilo sa ani zloženie resp. 
kvalitatívna zložka publikácií, nakoľko sú to výstupy v skupine D. Toto je veľmi negatívny 
faktor, ktorý môže podstatne ovplyvniť výsledky nastávajúcich akreditačných 
procesov. O tomto nepriaznivom trende sme sa zmienili už vo VS_VVČ za rok 2016. 
Ak si pozrieme zastúpenie katedier podľa príslušnosti autorov (doktorandov), najviac 
autorov (8) bolo z KSP, na druhom mieste, čo do počtu zapojených doktorandov, je KVZ 
(5) , na treťom mieste sa umiestnili doktorandi z KLVMvZ (4) a na štvrtom mieste je KOŠ 
s jedným autorom, čo je však pochopiteľné, keďže v tomto odbore sa v rámci 
doktorandského štúdia nové ročníky neotvárali (o príčine sme sa zmienili vyššie). 
K týmto údajom ešte pripájame sumarizačnú tabuľku za ostatné 2 RV (2015-2016), ktoré 
boli analyzované z pohľadu každého jednotlivého študenta – doktoranda. 
 
Tabuľka č. 23: Sumár bonifikovaných výstupov doktorandov v skupinách A1-D za 2 RV 2015-2016  

RV A1 A2 B C D Spolu: 
201586 0,2 0,43 0,34 0,04 37,72 38,73 
2016 0,01 0,25 0 1 34,923 36,183 
Spolu: 0,21 0,68 0,34 0,14 72,643 74,913 

 

Najvýznamnejšie publikačné a vedecko-výskumné výsledky fakulty za rok 2017  
Fakultný referát VVČ spracoval začiatkom roku 2018 materiál o najlepších publikačných 
a vedecko-výskumných aktivitách FZaSP za rok 2017. Materiál bol postúpený na rektorátne 
oddelenie vedy a výskumu ako podklad pre spracovanie výročnej správy o činnosti celej TU 
v Trnave za rok 2017. 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 2017. 
Rovnako tak poskytujeme porovnanie s rokmi vydania 2014-2016. A práve rok vydania 
publikácií s afiliáciou FZaSP 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 novo sledované 6 ročné obdobie ktoré by malo 
začať práve rokom 2014. Tuná bude potrebné predložiť najlepšie publikačné výstupy 
autorov fakulty s rokmi vydania spadajúcimi do takto stanoveného časového intervalu. Aj 
tento uhol pohľadu je celkom zaujímavým obrazom vývoja kvality a počtu najlepších 
výstupov autorov fakulty. Aktuálne môžeme tento atribút porovnať za ostatné štyri roky 
(2014-2017). 

                                                 
86 Zdroj: VS_VVČ_2016 
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Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2017 
Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite TZ a študentov fakulty, s rokom 
vydania  2017, patria: 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA) 

1. Competent handling of psychological illness and stress at the workplace : 
Occupational Social Work in Germany / Wolfram Schulze, Ondrej Botek ; [Rev. 
Peter Brnula, Ladislav Bučko, Patricia Dobríková]. - 1. Ausgabe. - Lage : Jacobs 
Verlag, 2017. - 152 s. - ISBN 978-3-89918-256-9. 

2. Professional Identity of Slovak Social Workers [elektronický zdroj] / Jana 
Levická, Katarína Levická, Dominika Uhnáková ; [rev. Eva Mydlíková, Andrea 
Bánovčinová, Peter Papšo]. - First Ed. - London : G&D Publishing, 2017. - 1 CD-
ROM; 93s. - ISBN 978-1-5272-1580-1. 
 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 

1. Prejavy problémového správania u pacientov s alzheimerovou chorobou / Jana 
Martinková ; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vydanie. - Trnava 
: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v 
Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. - 92 s. - ISBN 978-
80-568-0022-5. 

2. Sociálna práca očami verejnosti / Ondrej Botek, Martina Žáková, Andrea 
Bánovčinová ; [rec. B. Balogová, N. Kovalčíková, L. Vaska]. - 1. vydanie. - Trnava 
: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - 98 
s. - ISBN 978-80-568-0028-7.  

3. Poradenstvo a advokácia : dva spôsoby profesionálnej intervencie / Jana Levická 
; [rec. Ján Gabura, Eva Mydlíková, Katarína Levická]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - 239 s. - ISBN 
978-80-568-0038-6. 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC) 
1. Generation 50+ and 60+ in Slovakia / Ondrej Botek, Miriam Slaná. 

In: Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after 
the Fall of Communism. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. - ISBN 978-
963-318-645-9. - S. 65-102 

 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (ACA) 

1. Farmakológia pre ošetrovateľstvo a LVM v zdravotníctve / Pavol Beňo, Miron 
Šramka ; [rec. Attila Czirfusz, Štefan Galbavý et al.]. - 1. vyd. - Báčsky Petrovec : 
Ústav sociálnej práce M. Luthera, 2017. - 160 s. - ISBN 978-86-80092-28-7. 
 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB) 

1. Laboratórna technika / Jana Špajdelová ; [rec. Martina Horváthová, Pavol Beňo, 
Alžbeta Kaiglová]. - 1. vyd. - Trnava : Rapos, 2017. - 105 s. ; [4,1 AH]. - ISBN 
978-80-89658-12-1 

2. Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Jana 
Boroňová, Andrea Lajdová, Alena Uríčková, Peter Žitný ; Daniel Jirkovský, 
Marián Špajdel. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied, 2017. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0031-7 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=169661&fs=24A226F88D094A3F85306AF288443663
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=169661&fs=24A226F88D094A3F85306AF288443663
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Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 

1. Application of salutogenic concept in social work with diabetic patients / Alena 
Vosečková, ..Jana Levická....et al. 
In: Social Work in Health Care. - ISSN 0098-1389. - Vol. 56, Issue 4 (2017), s. 
244-259. CCC. IF=1,097 

2. Suicide rate trends in the Slovak Republic in 1993-2015 / Alexandra Bražinová 
et al. 
In: International Journal of Social Psychiatry. - ISSN 0020-7640. - Vol. 63, Issue 2 
(2017), s. 161-168. CCC. IF=1,613 

3. Attitude of society towards people with mental illness : the result of national 
survey of the Slovak population / Katarína Letovancová, Nadežda Kovalčíková, 
Patricia Dobríková. In: International Journal of Social Psychiatry. - ISSN 0020-
7640. - Vol. 63, Issue 3 (2017), s. 255-260. CCC IF=1,613 

4. A new experimental model of calculous cholecystitis suitable for the evaluation 
and training of minimally invasive approaches to cholecystectomy / Ondřej 
Ryska........Miroslav Ryska et al. In: Surgical endoscopy and other interventional 
techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 31, Issue 2 (2017), s. 987-994. CCC IF=3,117 

5. Effect of long-term culture on the biological and morphological characteristics of 
human adipose tissue-derived stem Cells / L. Danišovič J. Vojtaššák et al. 
In: Journal of Physiology and Pharmacology. - ISSN 0867-5910. - Vol. 68, Issue 1 
(2017), s. 149-158. 
CCC. IF=2,478 

6. Feature clustering of intracranial pressure time series for alarm function 
estimation in traumatic brain injury / M. Teplan... M. Rusnak...et al. 
In: Physiological Measurement. - ISSN 0967-3334. - Vol. 38, Issue 11 (2017), s. 2015-
2043. CCC. IF=2,066 

7. Detection of schistosomiasis applicable for primary health care facilities in 
endemic regions of Africa / Alžbeta Kaiglová, Pavol Beňo, Mwatasa J.S. 
Changoma. In: Biologia. - ISSN 0006-3088. - Vol. 72, Issue 10 (2017), s. 1113-1120. 
CCC. IF=0,696 

8. Human Dirofilaria repens infections diagnosed in Slovakia in the last 10 years 
(2007-2017) / Martina Miterpáková.... František Ondriska... et al. In: Wiener 
klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 129, Issue 17-18 (2017), s. 634-
641. CCC. IF=1,003 

9. An Alternatively Activated Macrophage Marker CD163 in Severely Obese 
Patients : the Influence of Very Low-Calorie Diet and Bariatric Surgery / A. 
Cinkajzlová....M. Kasalicky...et al. In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - 
Vol. 66, Issue 4 (2017), s. 641-652. CCC IF=1,324 

10. Traumatic brain injury : integrated approaches to improve prevention, clinical 
care, and research / Andrew I.R. Maas, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan 
et al. 
In: Lancet neurology. - ISSN 1474-4422. - Vol. 16, Issue 12 (2017), s. 987-1048. CCC 
IF=27,138 

11. Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific 
mortality, and life expectancy, 1970-2016 : a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2016 / Haidong Wang, ... Alexandra Bražinová, Marek 
Majdan et al.  
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 390, Issue 10100 (2017), s. 1084-1150. CCC 
IF=53,254 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164890&fs=C607B23F694B45C1988BC6446E7C1DC8
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=165011&fs=C607B23F694B45C1988BC6446E7C1DC8
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=165011&fs=C607B23F694B45C1988BC6446E7C1DC8
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=132347&fs=C607B23F694B45C1988BC6446E7C1DC8
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=132347&fs=C607B23F694B45C1988BC6446E7C1DC8
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=169802&fs=C607B23F694B45C1988BC6446E7C1DC8
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=172092&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46609&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133038&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131661&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
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12. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 
1980-2016 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / 
Mohsen Naghavi, ... Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 390, 
Issue 10100 (2017), s. 1151-1210. CCC IF=53,254 

13. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with 
disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016 : a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / Theo Vos, ... Alexandra 
Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 390, Issue 
10100 (2017), s. 1211-1259. 
CCC IF=53,254 

14. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 
diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and 
territories, 1990-2016 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2016 / Simon I. Hay, ... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al.  
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 390, Issue 10100 (2017), s. 1260-1344. CCC 
IF=53,254 

15. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, 
environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-
2016 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / Emmanuela 
Gakidou, ... Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 390, Issue 
10100 (2017), s. 1345-1422. CCC IF=53,254 

16. Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the 
health-related Sustainable Development Goals in 188 countries : an analysis from 
the Global Burden of Disease Study 2016 / Nancy Fullman, ... Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 390, Issue 10100 (2017), s. 1423-1459. 
CCC IF=53,254 

17. Mortality due to traumatic spinal cord injuries in Europe : a cross-sectional and 
pooled analysis of population-wide data from 22 countries / Marek Majdan et al. 
In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. - ISSN 
1757-7241. - Vol. 25 (2017), s. 64-74 (10 s.). CCC. IF=2,312 

18. Years of life lost due to traumatic brain injury in Europe : a cross-sectional 
analysis of 16 countries / Marek Majdan et al. In: PLOS Medicine. - ISSN 1549-
1676. - Vol. 14, Issue 7 (2017), e1002331; (19 s.). IF=11,675 

19. Changing Epidemiological Patterns in Traumatic Brain Injury : a Longitudinal 
Hospital-Based Study in Belgium / Wouter Peeters, Majdan Marek, Bražinova 
Alexandra... et al. 
In: Neuroepidemiology. - ISSN 0251-5350. - Vol. 48, Issue 1-2 (2017), s. 63-70. CCC. 
IF=3,697 

20. Volunteering is associated with increased survival in able-bodied participants of 
the English Longitudinal Study of Ageing / Nina Rogers Trivedy, M. Taylor....et 
al. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138390&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174561&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=104401&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
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In: Journal of epidemiology and community health. - ISSN 0143-005X. - Vol. 70, 
Issue 6 (201687), s. 583-588. CCC IF=3,937 

 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM) 

1. Outcome Prediction after Traumatic Brain Injury : Comparison of the 
Performance of Routinely Used Severity Scores and Multivariable Prognostic 
Models / Marek Majdan et al. In: Journal of Neurosciences in Rural Practice. - 
ISSN 0976-3147. - Vol. 8, Issue 1 (2017), s. 20-29. WOS 

2. Migrants are Colonized by Resistant Bacteria during their Prolonged Stays in 
Refugee Camps / Peri Hajj Ali, S. Puteková... et al. 
In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - 
Vol. 8, No. 1 (2017), s. 15-18. WOS 

3. Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza / Jana 
Martinková, Oľga Kabátová, Silvia Puteková. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - 
Volume 19, Issue 1 (2017), s. e24-e28. SCOPUS. 

4. Legislation impact on sick leave in Slovakia / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, 
Margaréta Kačmáriková 
In: International Journal of Workplace Health Management. - ISSN 1753-8351. - 
Vol. 10, Issue 3 (2017), s. 182-191. WOS. 

5. Prvé skúsenosti s katétrovou konfokálnou laserovou endomikroskopiou 
(pCLE) v biliodigestívnej endoskopii = First experience with probe-based 
confocal laser endomicroscopy (pCLE) in biliodigestive endoscopy / Barbora 
Lőrincz, Husťák, R., Bošák, V.... et al. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 
1804-7874. - Vol.71, Issue 3 (2017), s. 220-223. SCOPUS 

6. Reflektovanie sociálnej práce sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi s 
azylantmi a s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana = 
Reflections on social work of social workers working with refugees and foreigners 
with subsidiary protection / Martina Žáková, Daniela Strýčková. In: Sociální 
práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 19-29. SCOPUS 

7. The use of teaching methods in communication training of nurses at 
universities / Šárka Tomová, Andrea Botíková. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - 
Roč. 17, č. 3 (2017), s. e192-e198. SCOPUS. 

8. Consumption of Medicaments in the Slovak Republic / Pavol Beňo, Martin 
Samohýl. In: Iranian journal of public health. - ISSN 2251-6085. - Vol. 46, No. 7 
(2017), s. 995-996. WOS. IF=1,053 

9. The Treated Drug Users in the Slovak Republic / Pavol Beňo, Martin Samohýl. 
In: Iranian journal of public health. - ISSN 2251-6085. - Vol. 46, No. 9 (2017), s. 
1295-1296. WOS. IF=1,053 

10. Emoční a psychosociální situace dítěte s těžkým postižením a jeho rodiny = 
Emotional and psychosocial situation of the child with serious handicap and 

                                                 
87 Publikácia vyšla v roku 2016 ale do systému Birep sa dostala až koncom roku 2017. Z toho dôvodu nebola ako výstup vydaný 
v roku 2016 uvedená vo VS_VVČ za rok 2016 nakoľko sa v čase jej spracúvania (júl-október 2017) v systéme Birep ešte 
nenachádzala. Preto ju uvádzame v aktuálnom vydaní VS_VVČ. 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=111069&fs=B78098D0724C4BEC9D7FCB7241BE167B
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=111075&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=167493&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157147&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157147&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
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his family / Jaroslav Slaný, Miriam Slaná, Václav Tomiczek. In: Česko-
slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 72, č. 6 (2017), 372-376. SCOPUS 

11. Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika 
rodiny = Selected models of family therapy in the context of assessing social risk 
families / Eva Mydlíková. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. 
- Roč. 17, č. 5 (2017), s. 5-16. SCOPUS 

12. Assessment of the diagnostic value of specific anti-Toxocara IgA in Slovakian 
patients suspected to have toxocarosis / Vojtech Boldiš, František Ondriska, 
Simona Lipková. In: Folia Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Online First 
Articles; First Online: 06 December 2017; Received: 22 February 2017; Accepted: 
23 November 2017; s. 1-7. 
SCOPUS. IF=1,311  

13. The Role of Serological Testing and HLA Genotyping in the Diagnosis of 
Celiac Disease in Slovak Cohort: Can Duodenal Biopsies be Omitted? / Jarmila 
Kabátová, Rastislav Husťak. In: International Journal of Celiac Disease. - ISSN 
2334-3427. - Vol. 5, Issue 3 (2017), s. 104-107. SCOPUS. 

14. Možnosť vynechania enterobioptických vyšetření detí a adolescentov s 
podozrením na celiakiu v zmysle odporúčaní ESPGHAN = Evaluation and 
applicability of nonbiopsy criteria in children and adolescents according to espghan 
for diagnosis of celiac disease / Jarmila Kabátová et al. In: Gastroenterologie a 
hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 71, č. 6 (2017), s. 469-475. SCOPUS 

15. Echinococcosis mimicking liver malignancy : A case report / Radek Pohnan, 
Miroslav Ryska et al. In: International Journal of Surgery Case Reports. - ISSN 
2210-2612. - Vol. 36 (2017), s. 55-58. WOS. 

 
  

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174194&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174500&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=175141&fs=3C21E8394A5344DDA4712CB1A399D04C
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SÚHRN: 
Počet najdôležitejších publikácií autorov fakulty vydaných v roku 2017 je celkovo 44. Je ich 
o 9 viac ako výstupov vydaných v roku 2016. Vybraté boli publikácie v kódoch patriacich 
do skupín A1, A2, B, C (ako to uvádza nasledujúca tabuľka č 18). Súčasne v nej 
ponechávame pre možnosť porovnania aj údaje za roky vydania 2014-2016. 
 
Tabuľka č. 24: Sumár najdôležitejších publikácií FZaSP s rokom vydania 2014-2017 

Kategória publikácie Kód/skupina 
financovania 

Rok 
vydania 

2014 

Rok 
vydania 

2015 

Rok 
vydania 

2016 

Rok 
vydania 

2017 
Spolu: 

Vedecké monografie 
vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

AAA/A1 0 2 0 2 4 

Vedecké monografie 
vydané v domácich 
vydavateľstvách 

AAB/A1 2 4 1 3 10 

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

ABB/A1 1 1 0 0 2 

Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách 

ABC/A1 2 3 2 1 8 

Kapitoly vo 
vedeckých 
monografiách vydané 
v domácich 
vydavateľstvách  

ABD/A1 0 2 1 0 3 

Vysokoškolské 
učebnice vydané 
v zahraničných 
vydavateľstvách  

ACA/A2 1 0 0 1 2 

Vysokoškolské 
učebnice vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

ACB/A2 3 14 3 2 22 

Vedecké práce 
v zahraničných 
karentovaných 
časopisoch 

ADC/B 15 13 15 20 63 
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Vedecké práce v 
zahraničných 
časopisoch 
registrovaných 
v databázach 

ADM/C 6 10 13 15 44 

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) 

44 
V tom: 
A1 (6) 
A2 (3) 
B (20) 
C(15) 

158 
v tom: 
A1(27) 
A2(24) 
B(63) 
C(44) 

Ako je vidieť z Tabuľky č. 24, celkový počet kvalitných výstupov fakulty vydaných za 
ostatné štyri roky je 158, čo je celkom pekný počin publikujúcich autorov fakulty. Avšak 
pre akreditačné procesy sa ako najviac užitočné javia publikácie patriace do skupiny B, 
ktorých je celkovo 63. Nepriaznivou je skutočnosť (čo je konkrétne zachytené v troch 
predchádzajúcich VS_VČ) že sú publikované z veľkej väčšiny tými istými dvomi autormi 
(doc. Majdanom, doc. Bražinovou). Zopár takýchto výstupov majú aj ďalší autori (zväčša 
po jednej dvoch publikáciách) prof. Rusnák, prof. Bošák, prof. Ondriska, prof. Kasalický, 
prof. Ryska, prof. Vojtaššák, doc. Beňo, Dr. Kaiglová). Potešiteľnou je skutočnosť, že 2 
práce v CCC majú odpublikované už aj zástupcovia odboru SP spadajúceho do OV-6 SaBV. 
Konkrétne autorka prof. PhDr. Jana Levická, PhD. má jeden samostatný výstup typu ADC 
a druhým je publikácia spoluautoriek doc. PhDr. Nadeždy Kovalčíkovej, PhD., doc. 
PhDr. Mgr. Patricie Dobríkovej, PhD. at PhD. a Mgr. Kataríny Letovancovej. 
Zostávajú teda ešte dva roky v ktorých by sa aj ďalší autori mali snažiť o publikovanie prác 
s kódom ADC, prác vydaných v časopisoch evidovaných v CCC, prípadne v časopisoch 
s kódom ADM s predpísaným impakt faktorom. Dôležité je tiež publikovanie veľkých 
publikačných výstupov typu vedeckých monografií v renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách (AAA). 
 

2.4.2 Najvýznamnejšie projekty riešené v roku 2017 
Do tejto podkapitoly VS_VVČ zaraďujeme pravidelne aj výber údajov z materiálu ktorý 
spracoval referát rozvoja a zahraničných vzťahov v roku 2018. Jednalo sa 
o výber najvýznamnejších projektov riešených na FZaSP v roku 2017. Pod gesciou referátu 
VVČ fakulty bol vo februári 2018 postúpený na oddelenie VVČ R-TU v Trnave. Slúžil ako 
podklad za FZaSP pre vypracovanie komplexného materiálu „Výročná správa o činnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017“. Materiál obsahoval nasledujúce údaje 
o projektoch v roku 2017. 

Pokračovanie v projektoch začatých v predchádzajúcich rokoch: 
a) Projekt Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in 

TBI (CENTER-TBI) je výskumný projekt financovaný Európskou komisiou 
v rámci 7.rámcového programu. Na projekte sa podieľa 42 partnerských inštitúcií 
z celého sveta, Trnavská univerzita je jednou z nich (konkrétne partner č.6). 
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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.  

b) 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. 

c) Domáci výskumný projekt Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej  
intervencie  v podmienkach Slovenska hradený z grantovej agentúry APVV. 
Hlavným cieľom projektu je zistiť reálny stav v oblasti poskytovania služby 
včasnej intervencie v SR. Vychádzajúc z tohto cieľa boli formulované čiastkové 
ciele: Zmapovať poskytovanie služby včasnej intervencie na Slovensku. 
Identifikovať potreby poskytovateľov služieb včasnej starostlivosti. 
Identifikovať potreby rodín s deťmi so zdravotnými problémami. Zistiť vplyv 
služby včasnej intervencie na rozvoj potenciálu dieťaťa so špecifickými 
potrebami. Medzi ďalšie projektové aktivity zaraďujeme aj identifikáciu potrieb 
rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím.  

d) Projekt PROPEDEUTIKA EPIDEMIOLÓGIE je domáci aplikovaný 
výskumný projekt hradený z Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ 
SR. 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 
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štatistiky zdravia. Vzhľadom na potrebu internacionalizácie vzdelávania a 
realizácie študijných programov vo svetových jazykoch bude pripravená zároveň 
anglická verzia. 

Začatie a realizácia nových projektov v roku 2017: 
a) Domáci výskumný projekt Dyslipidémie ako rizikový faktor 

kardivaskulárnych komorbidít pri systémovom lupus erythematosus 
v rámci výzvy agentúry VEGA.  Hlavným cieľom projektu je: 

• zistiť vplyv statínov na ukazovatele aktivity SLE (ANA, anti-dsDNA, C3, C4, 
krvný obraz, CRP) 

• sledovanie laboratórnych parametrov aterosklerozy ako rizika 
kardiovaskulárnych chorôb a celkovej kardiovaskulárnej morbidity u pacientov 
u SLE 

• sledovať vplyv terapie SLE (kortikoidovej, imunospresívnej a biologickej) na 
ukazovatele lipidového metabolizmu (chol, HDL, LDL, Glu a laboratórne 
rizikové (aCL, anti-beta2GPI, LA, APO-E, anti-oxLDL, VEGF) ukazovatele 
kardiovaskulárnych komorbidít 

• sledovať hodnoty VEGF ako regulátora cytokínov angiogenézy, možného 
prediktora koronárnej aterosklerózy u pacientov so SLE  

• sledovať hodnoty FABP4 – marker metabolického a kardiovaskulárneho rizika 
u pacientov so SLE a jeho hodnoty korelovať laboratórnymi parametrami 
subklinickej aterosklerózy a aktivitou SLE 

• zistiť vplyv porúch lipidového metabolizmu a hladín sledovaných rizikových 
(aCL, anti-beta2GPI, LA, APO-E, anti-oxLDL, VEGF, Lp-PLA2) faktorov na 
aktivitu SLE 

• sledovanie hladín koenzýmu Q10 u pacientov so SLE a poruchou lipidového 
metabolizmu 

V súčasnosti prežíva  20 rokov od diagnostikovania až 80 % pacientov. Napriek 
tomu je faktom, že pacienti so SLE majú vyššie riziko úmrtia ako bežná populácia. 
Na zvýšenej mortalite pri SLE sa podieľajú predovšetkým infekcie, 
kardiovaskulárne choroby, nádory a ochorenia obličiek. Ateroskleróza je ako 
chronické zápalové ochorenia (podobne ako SLE) charakterizovaná aktiváciou 
bunkovej imunity, vytváraním zápalových plakov.  

b) Domáci výskumný projekt Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín 
vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín v rámci 
výzvy agentúry VEGA. 
Cieľom projektu je identifikovať jednotlivé prejavy sociálnej rizikovosti rodín vo 
vybratých indikátoroch a skúmať ich vplyv na sociálne fungovanie rodín. Ďalej 
zistiť, ktoré kompenzačné mechanizmy dokážu sociálne zlyhávanie rodiny v 
sledovaných indikátoroch eliminovať. Dizajn výskumu je postavený na 
kombinácii kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu spracovania výskumných 
dát. Výskumné vzorky sú dve: odborní pracovníci a členovia rodín. Získané 
poznatky by sme chceli komparovať a tak zvýšiť ich validitu. 

c) Domáci výskumný projekt Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky 
CAN syndrómu je hradený z grantovej agentúry APVV. Hlavným cieľom 
projektu je nájsť efektívne mechanizmy, ktoré by doviedcli k včasnej 
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identifikácii a následne efektívnej intervencii tak, aby sa syndróm nerozvinul. 
Ďalšie ciele projektu: 

• zistiť, aké sú deficity sociálnych pracovníkov pri včasnej identifikácii CAN 
syndrómu 

•  nalyzovať materiálno-štrukturálne podmienky výkonu sociálno-právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately pri práci s dieťaťom a jeho rodinou 

• Identifikovať problematické externé faktory, ktoré vplývajú na diagnostiku CAN 
syndrómu 

• na základe porovnávacej analýzy s vybratými krajinami Európy navrhnúť 
optimálny model výkonu špecializovaných činností pri práci s CAN syndrómom 
v SR 
 

d) Zahraničný projekt Strengthening public health capacity to inform policy 
making in Tunisia (CONFIDE) je financovaný v rámci výzvy 
ERASMUS+Programmu.   
Cieľom projektu je posilniť výskumné kapacity v oblasti verejného zdravia s 
cieľom informovať o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. Projekt tak 
reaguje na regionálne a národné priority partnerských krajín, ktoré stanovila EÚ, 
a spĺňa ich špecifické potreby a priority v oblasti verejného zdravia tým, že 
rozvíja a implementuje centrum pre dôkazy do zdravotnej politiky (C4EHP), 
ktoré udržiavajú všetci partneri projektu v prospech troch tuniských univerzít 
zapojených do projektu: University of Tunis, University of Sfax and University of 
Sousse. C4EHP pôsobí ako zdrojová inštitúcia na vytváranie sietí medzi 
akademickým a neakademickým prostredím, poskytuje vzdelávacie moduly a 
uľahčuje realizáciu stáží v súvislosti s politikou založenou na dôkazoch 
verejného zdravia. Projekt koordinuje Cluj School of Public Healthna Univerzite 
Babeş-Bolyai v Rumunsku v spolupráci s Department of Public Health na 
Univerzite v južnom Dánsku (SDU) v Dánsku a na našej univerzite. Trnavská 
univerzita sa bude podieľať na zriadení Centra pre dôkazy do zdravotnej politiky, 
do vzdelávacích modulov v oblasti výskumu verejného zdravia, politík na 
podporu zdravia a politiky verejného zdravia založenej na dôkazoch - osobitne 
na politike založenej na dôkazoch, na činnostiach zabezpečovania kvality a 
šírenie výsledkov projektu 

e) Domáci výskumný projekt Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v 
regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad 
výskytom infekčných chorôb je hradený Slovenskou agentúrou pre 
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Predkladaný projekt sa zameriava na 
oblasť infekčných ochorení, ktoré sú hlavnou príčinou straty zdravia a sú 
zodpovedné za viac ako 51% prípadov všetkých úmrtí so stúpajúcim trendom do 
budúcnosti. Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, 
predovšetkým matiek a detí do 5. roku života znížením chorobnosti a úmrtnosti 
na infekčné ochorenia predchádzaním epidémií včasnou realizáciou 
preventívnych a represívnych opatrení v miestach ohniska nákazy a 
zefektívnením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení a stavov 

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.uss.rnu.tn/newVersion/
http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
http://publichealth.ro/
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk
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podmieňujúcich ich výskyt. Tieto skutočnosti sa dosiahnu posilňovaním kapacít 
zdravotníckeho personálu a zdravotníckych stredísk v 3 krajoch: Msambweni, 
LungaLunga a Kinango na pobreží Kene. Výstupom projektu bude 190 
komunitných zdravotníckych pracovníkov vyškolených na prácu s komunitou- 
osveta preventívnych postupov na zabránenie vzniku a ďalšieho šírenia sa 
v komunite, rozpoznanie príznakov infekčných ochorení vo vidieckych 
oblastiach a argumentačných techník aby pacient vyhľadal erudovanú 
zdravotnícku starostlivosť s adekvátnou liečbou. Ďalším projektovým výstupom 
bude 95 zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v zdravotníckych strediskách, 
ktorí budú vyškolení na potvrdenie stavu epidémie a na okamžitý zásah 
v miestach ohniska nákazy preventívnymi a represívnymi opatreniami. 95 
zdravotníckym strediskám bude zavedený jednotný systém na okamžité, 
týždenne, mesačné a štvrťročné hlásenie výskytu jednotlivých diagnóz 
infekčných ochorení prostredníctvom tabletov, ktoré budú slúžiť zároveň na 
lokálnu analýzu epidemiologickej situácie. 

Atribút ocenenia za rok 2017 
Súčasťou hodnotenia výskumnej úrovne fakulty a v rámci nej jednotlivých oblastí výskumu, 
podľa ostatne platných kritérií KA, boli atribúty ocenení (AO). Tuná 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 
2017 sa už druhým rokom centrálne, prostredníctvom zberu dát na referáte VVČ, 
neuskutočnil. Zásadným dôvodom prečo AO v časti A) neboli od TZ na UTPČ s fakultou 
žiadané (prostredníctvom formuláru VVČ ktorým sa zbierali údaje o AO za kalendárne 
roky 2008-2014) a následne štatisticky vykázané bola exponovanosť personálneho 
obsadenia referátu VVČ. Dôvody a kroky ktoré sa podnikli pre zmenu tejto situácie za 
účelom pokračovania v zbere údajov sme podrobne rozobrali v predchádzajúcej 
VS_VVČ za rok 2016, v rovnomennej kapitole. Situácia sa nezmenila ani v roku 2017. 
Referát VVČ nebol personálne posilnený a AO teda neboli zozbierané a spracované. 
Nebol vykonaný ani ďalší dôležitý a žiadaný krok, ktorým bolo zakúpenie vhodného 
softwarového vybavenia pre zber týchto dát. Podrobnejšie sa o tejto záležitosti taktiež 
zmieňujeme vo VS VVČ za rok 2016. Aktuálne je teda situácia rovnaká ako sa o nej 
zmieňujeme vo VS_VVČ za ostatné roky. Ale automatizácia zberu týchto dát 
prostredníctvom vhodného programu je do budúcna potrebná až nevyhnutná. Manuálna 
práca s evidenciou týchto rozsiahlych údajov o každom TZ dnes, keď už v každej oblasti 
života sa zavádzajú automatizácie a sofistikované on-line systémy nie je reálne 
uskutočniteľná. Preto časť „Atribút ocenenia za rok 2017“ v bode A) podobne, ako sme 
to uvádzali vo VS_VVČ_2015-2016, spracovaná nie je. Platia odporúčania dekana 
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a prodekana pre VVČ a PhD. štúdium formulované v liste zo dňa 27.1.2017 pod značkou 
FZSP/VR 573-2017_VVČ_LG, adresované vedúcim katedier. Pokyn znie v zmysle aby 
si údaje o AO za rok 2017 každý TZ kolektoval a archivoval vo svojej réžii. V prípade 
potreby bude vyzvaný poskytnúť žiadané dáta k spracovaniu. List v uvedenom znení bol 
odoslaný vedúcim katedier mailom zo dňa 1.2.2017 spolu s tromi prílohami. 
 

ČASŤ B) 
Údaje o citačnom indexe interných zamestnancov fakulty (na UTPČ).  
Výsledky tejto časti AO na rozdiel od rokov predchádzajúcich je možné v čase tvorby 
tejto VS_VVČ reálne štatisticky prezentovať. Dôvodom je skutočnosť že sa v roku 2016, 
na základe iniciatívy referentov VVČ a účinnej podpory zo strany zodpovedného 
prodekana podarilo naplniť IKS_Birep citáciami. V predchádzajúcom období sa citácie 
do databázy dostávali sporadicky. Ba čo viac, citácie s kódom C1 a C2 indexované 
v databázach WoS a/alebo Scopus, z pohľadu kvality najdôležitejšie, takmer vôbec nie.  
  

Sledovanie oboch častí AO (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 (napr. aj pre účely spracúvania týchto VS_VVČ). Oba typy 
ukazovateľov sa do roku 2014 sumarizovali a spracúvali nielen z pohľadu celej fakulty ale 
aj separátne, pre každú OV. Ako sme sa zmienili vyššie, AO časť A) za roky 2015-2017 
spracované neboli ale v tejto VS_VVČ ponechávame aspoň pôvodnú Tabuľku č. 25, ktorá 
poskytuje údaje zaznamenané a spracované v rokoch 2010-2014. 
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Atribút ocenenia – Časť A) - prednášky, členstvá, organizovania... 
K dátumu spracovania údajov do VS_VVČ za rok 2017 (júl-október 2018) nie sú dáta za 
rok 2015-2017 zozbierané a štatisticky spracované. Tabuľka č. 25 obsahuje iba údaje za 
predchádzajúce obdobia, t. j. roky 2010-2014. 
 
Tabuľka č. 25 „Porovnanie aktivít časti A) atribútov ocenení za kalendárne roky 2010- 2014“ 

 
 
P.
č 

 
 

Druh činnosti 

Počet 

 
ROK 2010 

 
ROK 
2011 

ROK 2012 
LaFV/SaBV/

SP 

ROK 2013 
LaFV/SaBV/

SP 

ROK 2014 
LaFV/SaBV/

SP 

1. 

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

Nesledova
né 34 20/7/27 

 
 

9/8/17 
 
 

 
7/10/17 

 

2. 
Podujatia 
domáce – 
pozvaný referát 

Nesledova
né Nesledované 10/4/14 6/0/6 

 
 

20/1/21 
 
 

3. 

Podujatia 
domáce – 
prihlásený 
referát 

Nesledova
né Nesledované 60/2/62 

 
47/13/60 

 

 
18/12/30 

 

4. 

Podujatia 
domáce so 
zahraničnou 
účasťou- 
pozvaný referát 

30 23 22/24/46 
 

14/2/16 
 

 
6/1/7 

 

5. 

Podujatia 
domáce so 
zahraničnou 
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 medzinárodný
ch výboroch, 
komisiách, 
radách a 

10 19 18/5/23 
 

4/3/7 
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umeleckých 
porotách 

8/3/11 
 

12
. 

Členstvo 
v celoštátnych 
odborných a 
vedeckých 
výboroch, 
komisiách, 
radách 

33 18 31/6/37 26/9/35 

 
 

 
17/4/21 

 

13
. 

Členstvo vo 
vedeckých 
grémiách a 
redakčných 
radách 
časopisov- 
zahraničných 

6 27 19/14/33 6/9/15 

 
 
 

5/3/8 
 

14
. 

Členstvo vo 
vedeckých 
grémiách a 
redakčných 
radách 
časopisov- 
domácich 

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

 
 
 

17/8/25 
 

15
. 

Iný druh 
ocenenia ---- ----- 4/5/9 18/12/30 

 
28/8/36 

 

16
. 

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

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

3/5/8 
 

17
. 

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

 
--/2/0 

 
--/3/0 

 
--/1/0 

 
--/4/7 

 
 

-/1/1 
 

18
. 

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

 
--/0/0 

 
--/0/0 

 
--/0/0 

 
--/1/1 

 
 

-/0/0 
 

POČET 
EVIDOVANÝCH 
AKTIVÍT SPOLU: 

312 563 
 

476/187/663 
 

 
282/151/433 

 
229/99/328 

 
NÁRAST/POKLES 
OPROTI 
PREDCHÁDZAJÚCI
M ROKOM (v %) 

--- 

o 251 
výstupov viac  
(nárast=+81

%) 

o 100 
výstupov  

viac  
(nárast = 
+18%) 

o 230 
výstupov 

menej  
(pokles= -

35%) 

o 105 
výstupov 

menej  
(pokles= -

24%) 
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Atribút ocenenia – Časť B) - citácie 
Čo sa týka AO – časť B) – citovanosť autorov FZaSP (TZ na UTPČ), nasledujúca tabuľka 
č. 20 poskytuje sumárne údaje o ich citačnom ohlase v jednotlivých kódoch za kalendárne 
roky 2012-2017. Roky 2015-2017 sú spracované z pohľadu autorov celej fakulty. Za roky 
2010–2014 sa v Tabuľke č. 26 uvádzajú údaje aj separátne pre citácie autorov v rámci tej 
ktorej OV. Ohlasy za roky 2016-2017 sú aktualizované podľa databázy Birep - stav ku dňu 
13.9.2018.   
Tabuľka č. 26: Prehľad citácií TZ FZaSP za roky 2012-2017 

RO
K 

Oblasť 
výskumu 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 

SPOL
U 

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

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

C3 
/citácie 
v zahraničnýc
h publikáciách 
neregistrované 
v citačných 
indexoch/  

C4 
/citácie 
v domácich 
publikáciách 
neregistrovan
é v citačných 
indexoch/ 

C5 
/recenzie 
v  zahraničnýc
h publikáciách/ 

C6 
/recenzie 
v domácich 
publikáciách
/ 

201
2 

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 

201
3 
 

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 

201
4 

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 

201
5 

Celá FZaSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 16.08.2017)

88 

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

201
6 

Celá FZaSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 16.08.2017 
a platný aj 

k 13.9.2018) 

304/v tom 
183 CCC 
102 WoS 

0 57 96 0 6 463 

201
7 

Celá FZaSP 
(zdroj Birep – 

stav 
k 13.09.2018) 

30/v tom 
 2 CCC 
17 WoS 

0 67 32 0 4 133 

 

                                                 
88 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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Citačný ohlas na publikácie TZ fakulty na UTPČ v roku 2017 zaznamenal v porovnaní 
s rokom 2016, čo sa týka celkového počtu citácií, významný, až zarážajúci pokles a to 
v úhrne až o 333 citácií. Je to bezmála trojnásobný úbytok. Ak sa zameriame na citácie 
s kódom C1 (najdôležitejšie), oproti všetkým predchádzajúcim rokom je ich počet taktiež 
priepastne nízky. To však nemusí byť úplne relevantný ukazovateľ. Ako boli poskytnuté 
referátu VVČ (werbálnou formou) informácie z UK TU v Trnave od referentky zodpovednej 
za evidenciu publikačnej a citačnej činnosti, aplikáciou – spustením do praxe nového 
celoslovenského publikačného systému CREPČ 2 nastali komplikácie a časové zdržania. 
Nebolo možné sa spracúvaniu citácií – t. j. ich evidenciou do systému Birep zaoberať a práca 
sa sústredila hlavne na spracúvanie publikačných výstupov ktoré sú pre dotácie zo štátneho 
rozpočtu pre každú univerzitu a tým aj fakultu dôležitejšie. Referát VVČ niekoľko-
násobnými urgenciami súril zaevidovanie citácií zo spracovaných a odovzdaných rešerší, 
ako aj citácií z rešerší odovzdaných samotnými autormi na referát VVČ k ich spracovaniu 
a postúpeniu do UK. Bohužiaľ podarilo sa presadiť preklopenie iba niekoľkých citácií 
z databáz WoS a/alebo Scopus. Táto nepriaznivá skutočnosť sa zásadným spôsobom 
odrazila práve na celkovom počte evidovaných citácií, obzvlášť však u citácií s kódom C1 
(viď Tabuľka č. 26). V ostatných kategóriách citácií až taký zásadný prepad v ich 
evidovanom počte nebol zaznamenaný. Dôvodom je skutočnosť že citácie s kódmi C3-C6 
sú spracúvané, vďaka IND_Birep_2016, priebežne počas celého roku, súbežne 
s publikačnými výstupmi: 
Link na IND_Birep_2016: 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/vedavyskum/interne_nariadenie_dekana_f
zasp_k_birep_2016_1.pdf. 
Problém s evidenciou C1-C2 citácií nastáva viac-menej pri ich hromadnom hlásení 
a následnom preklápaní z poskytnutých rešerší autorov z databáz WoS a Scopus. Toto je 
však veľmi nepriaznivá situácia ktorú treba urýchlene riešiť a vyriešiť. Stav keď si autori 
rešerše spracovali resp. za poplatok dali spracovať do LK UK v Bratislave, nie je motivujúci 
robiť tak naďalej. Za situácie keď úsilie citovaných autorov nenachádza odozvu v praxi tým, 
že ani po viac ako roku sa ich citácie nenachádzajú v internej databáze Birep, nemožno 
očakávať že budú v tejto činnosti naďalej aktívny. A práve k tomuto smerovalo niekoľko–
ročné úsilie referátu VVČ motivovať autorov mať v jednej jedinej databáze sústredené 
všetky citačné ohlasy a nespoliehali sa iba na databázy WoS a/alebo Scopus a rešerše z nich. 
Výhodou tohto úsilia (mať všetky citácie takpovediac na jednom mieste) by bolo 
zjednodušenie náročných prípravných prác pri spracúvaní podkladov pre KA alebo 
napríklad aj pre prípadný ďalší kvalifikačný postup autorov. Citačné rešerše ktoré sú pre 
tieto účely  potrebné sú jednoduchým spôsobom vygenerované a následne kontrolovateľné 
a  štatisticky spracovateľné. Naviac, čo je nemenej dôležité, sú oslobodené od autocitácií 
a duplicít medzi databázami. Okrem toho je takáto kompletná rešerš relevantným 
a rešpektovaným podkladom pre dokladovanie publikačnej a citačnej aktivity tvorivých 
zamestnancov aj pre iné než kvalifikačno-postupové účely. 
Napriek tejto situácii s nepreklápaním citácií za rok 2017 stále platí, že je nutné pokračovať 
v snahe motivovať autorov spracúvať si pravidelne, každoročne, rešerše a poskytovať ich na 
referát VVČ k ďalšiemu procesu. Aktuálne platí informácia poskytnutá na referát VVČ 
z UK TU v Trnave že sa kladie zvýšená pozornosť práve evidovaniu citácií do 

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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celoslovenskej databázy CREPČ 2, avšak predtým ešte do interných univerzitných 
knižničných databáz. Bohužiaľ, reálna situácia z ostatného obdobia je v absolútnom rozpore 
s touto informáciou. Je teda otázkou do kedy bude trvať nespracúvanie citácií v rámci 
IKS_Birep a či sa vôbec táto databáza dokáže v budúcom období, vlastne spätne, naplniť 
všetkými citáciami z kalendárneho roku 2017. 

Hodnotenie fakulty ARRA89  
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. FZaSP TU v Trnave bola opäť hodnotená (od roku 2009) 
v rámci skupiny lekárskych vied (MED), kde patria odbory ako všeobecné lekárstvo a 
stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo. 
Umiestnila sa na 6. mieste, čo značí udržanie si 6. priečky, ktorú obsadila v roku 2014 
(hodnotené obdobie 2013). Udržanie si šiestej pozície, ktorú obsadzovala aj  v rokoch 2010-
2012 vrátane, nie je uspokojivým faktom, na strane druhej však fakulta nechala za sebou 
ďalšie tri vysoké školy zdravotníckeho zamerania. Prehľad o umiestnení FZaSP v rámci 
skupiny MED podľa tohto hodnotenia, vykonaných v rokoch 2007-2015, uvádzame 
v nasledujúcej Tabuľke č. 27. 
 
Tabuľka č. 27: 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  

 

                                                 
89 Hodnotenie ARRA sa uskutočnilo do roku 2015 vrátane.  
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2.5 EDIČNÁ ČINNOSŤ  V ROKU 2017 

V tejto kapitole preto uvádzame výber zo zápisnice VR FZaSP, ktorá schválila edičný plán 
na kalendárny rok 2017. Návrh edičného plánu spracovala a k rokovaniu VR predložila 
prodekanka pre VVČ a PhD. štúdium, RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. Konkrétne 
išlo o návrhy na vydanie nasledovných titulov: 
VEDECKÉ MONOGRAFIE 

1. Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti 
Autori:  
PhDr. Silvia Puteková, PhD., PhDr. Oľga Kabátová, PhD.,  doc. PhDr.  Andrea 
Botíková, PhD. 

2. Výživa a zdravie 
Autori:  
doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD. Mgr. 
Lucia Blažinská 

3. Príručka hodnotenia rizík 
Autor: Mgr. Michaela Machajová, PhD. 

4. Prevencia katetrových infekcií krvného riečiska založená na dôkazoch 
Autori:  
Mgr. Mária Garabášová, PhD., RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., doc. MUDr. 
Anna  Strehárová, PhD. 

5. Rezistencia na antibiotiká u environmentálnych izolátov baktérií z lôžkových 
zdravotníckych zariadení  v SR v roku 2015 
Autori:  
Mgr. Lenka Micháliková, PhD., RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. prof. MUDr. 
Vladimír Krčméry, DrSc. 

6. Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém  
Autori: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

 
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE 

1. Výskum v ošetrovateľstve I.  STEP BY STEP 
Autor: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

2. Základy klinickej onkológie 
Autor: MUDr. Marián Streško, PhD. 

3. Prejavy problémového  správania  u pacientov s Alzheimerovou chorobou  
Autor: PhDr. Jana Martinková, PhD.  

4. Mikrobiológia životného prostredia 
Autori: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., Mgr. Lenka Micháliková, PhD.,  
Mgr. Soňa Hnilicová  

5. Prevencia v ošetrovateľstve 
Autori: PhDr. Oľga Kabátová, PhD., PhDr. Jana Martinková, PhD., PhDr. Silvia 
Puteková, PhD.      

 
SKRIPTÁ 

1. Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 
Autori: doc. PharmDr. Pavol Beňo PhD., doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,  
MVDr. Alžbeta   Kaiglová, RNDr. Irma Dovinová, PhD. 

2. Návody na cvičenia z predmetu Biofyzika 
Autori: doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
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Vedecká rada FZaSP na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2017 návrh Edičného plánu FZaSP 
na vydanie vyššie uvedených titulov, v aklamačnom hlasovaní, schválila potrebnou väčšinou 
hlasov a následne prijala celkovo 13 uznesení (uznesenie č. 6-18) ku každému edičnému 
titulu osobitne (zdroj zápisnica z VR FZaSP zo dňa 8.3.2017). 
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2.6 TVORIVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2017 

Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZaSP bolo v roku 2017 už 7. rokom garantované Etickou 
komisiou TU FZaSP v Trnave. Tento orgán bol kreovaný ešte 14.12.2011, 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 21.1.2013 svojím 
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 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. Etická komisia FZaSP pracovala v roku 2017 už v jej 
inovovanom zložení nakoľko niektorým členom komisie uplynul ku dňu 30.6.2016 ich 
štvorročný mandát. Preto bol na rokovanie VR TU FZaSP v Trnave dňa 12.10.2016 
predložený návrh na jej obnovené zloženie. Väčšine členov bol mandát schválený k jeho 
obnoveniu pre ďalšie FO. Nahradení bol predseda EK, doc. Salát (z dôvodu úmrtia) a dvaja 
členovia, MUDr. Šimková (z dôvodu skončenia PP s fakultou) a Mons. Bezák. Počas celého 
roku 2017 etická komisia fakulty pracovala v nasledovnom zložení:  
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. 
 
Etická komisia FZaSP zasadala v roku 2017 jedenkrát a to dňa 16.2.2017. Dekan FZaSP 
v úvode zasadnutia odovzdal vymenovacie dekréty všetkým členom etickej komisie. 
Etickej komisii FZaSP bolo v roku 2017 doručených päť žiadostí. Jedna žiadosť sa týkala 
výskumu k dizertačnej práci doktorandky v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve, Mgr. Zuzany Bárdyovej na tému „Monitorovanie radiačnej záťaže 
u pacientov podstupujúcich CZ koronarografické vyšetrenie v Slovenskej republike 
a optimalizácia fyzikálnych parametrov vyšetrenia“.  Tri žiadosti sa týkali výskumu 
k diplomovým prácam. V odbore VZ boli doručené žiadosti od Bc. Kristíny Kalusovej na 
tému „Epidemiológia nádorov prsníka“  a Bc. Petry Čuhaničovej na tému „Vplyv 
stomatologických preventívnych prehliadok na stav chrupu u mladistvých (15-18 rokov)“. 
V odbore LVMvZ bola doručená žiadosť Bc. Terézie Kavcovej na tému „Kvantitatívne 
vyšetrenie spúta v rámci diagnostiky infekcie pľúc“. Jednu žiadosť, ktorá sa týkala bakalárskej 
práce, predložila študentka Martina Živčicová na tému „Epidemiologický prehľad detí 
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a mládeže pod vplyvom alkoholu a iných omamných drog  prijatých na Detskú kliniku FN TT 
v rokoch 2011-2015.“ Všetky žiadosti boli jednomyseľne schválené. 
 
Hodnotenie úrovne v oblasti vedy v roku 2017 

V roku 2017 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 2016. Správa o výsledkoch VVČ na TU FZaSP  
v Trnave za rok 2016 sa spracúvala v období od júla 2017 do októbra 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 FZaSP v akademickom roku 2017/2018, konkrétne dňa 25.10.2017. 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. 12/3/2017, ktorým VS_VVČ FZaSP za rok 2016 
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_o_vedecko-vyskumnej_cinnosti_za_rok_2016.pdf 
Originál v tlačenej a vo zviazanej forme sa nachádza na referáte VVČ TU FZaSP v Trnave. 
Súčasne je výber z prezentácie VS_VVČ za rok 2016 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/Zapisnica-VR-25-10-
2017.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/vyrocne-spravy/Vyrocna_sprava_o_vedecko-vyskumnej_cinnosti_za_rok_2016.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/vyrocne-spravy/Vyrocna_sprava_o_vedecko-vyskumnej_cinnosti_za_rok_2016.pdf
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3. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY  
 

3.1 Informácie o  poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní v rámci medzinárodnej 
spolupráce  
 
V roku 2017 boli aktívne fakultné zmluvy s 28 VŠ pracoviskami v rámci programu 
ERASMUS+. Všetky bilaterálne zmluvy sú zverejnené na stránke univerzity.  
http://www.truni.sk/zoznam-bilateralnych-zmluv-erasmus 

Podpísala sa nová bilaterálna zmluva s Mykolas Romeris University, Vilnius Litva..   

V procese prípravy je podpis zmluvy o spolupráci s Univerzitou de Lorraine, Francúzsko. 

Prehľad mobilít  študentov a učiteľov a zamestnancov Erasmus+ je v nasledujúcich 
Tabuľkách č.28 a č.29. 

Tabuľka č.28: Študenti - prehľad 

A1.Vycestovali:         
AR 2016/2017 VZ OŠE LVM SP 

Počet 
študentov 15 5  4 6 
Stáž  2  4 3 

výuka  3   3 

      
      
AR 2017/2018 VZ OŠE LVM SP 

počet 
študentov 4 1  1 2  
stáž   1   2  
výuka    1     

 

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     

2017/2018  1-Španielka, 1-ČR 2-ČR  
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Tabuľka č.29: Učitelia a zamestnanci - prehľad 

  Učitelia  a zamestnanci 

AR Prichádzajúci Odchádzajúci 

2014/2015 3 5 

2015/2016 9 4 

2016/2017 12 5 

2017/2018 11 5 

• Mobilita prichádzajúcich VŠ pedagógov je prevažne z ČR a Poľska na KOŠE 
z Jihočeskej univerzity České Budějovice, Slezskej univerzity v Opave, Západočeská 
univerzita v Brne, Akademia Polonijna v Poľsku. 

 
Zamestnanci vysokej školy  
 
Zahraničné pracovné cesty sú integrálnou súčasťou činnosti učiteľov a pracovníkov fakulty. 
Prehľad uskutočnených pracovných ciest  podľa krajín/aj účelu v hodnotenom roku v Tab.30.   
  
Tabuľka č.30: Prehľad uskutočnených pracovných ciest 

 
 

Účel vycestovania Poč. vycest. 
odborná exkurzia, výstava 4 
pracovné stretnutie, odborné konzultácie 46 
študijný pobyt (Erasmus teacher mobility, iné) 7 
účasť na konferenciách, seminároch, 
sympóziách a pod. 

44 

riešenie projektu 10 
Spolu 111 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní 

Belgicko 4 
ČR 62 

Francúzsko 6 
Kambodža 1 

Keňa  3 
Chorvátsko 6 
Maďarsko 1 
Nemecko  3 

Fínsko 1 
Poľsko 5 
Tunisko 2 
Rakúsko 8 

Švajčiarsko 2 
Švédsko 2 

Španielsko 3 
USA 1 

Vietnam 1 
Spolu  111 



 

143 
 

3.2 Ďalšie medzinárodné  a rozvojové aktivity 
 

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. 
V rámci dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej Republiky a Ministerstvom 
vzdelávania a vedy Ruskej federácie bude na katedru sociálnej práce v LS 2017/2018 prijatá 
vysokoškolská pedagogička s Volžskej štátnej technickej univerzity v Joškar- Ole. Štipendijný 
pobyt bude v dĺžke tri mesiace.  
Katedra verejného zdravotníctva je členom Asociácie škôl verejného zdravotníctva v Európe 
(ASPHER). 

 
 Medzinárodné projektové aktivity  

 
Tabuľka č.31: Medzinárovné projektové aktivity 

Donor projektu Názov projektu Trvanie projektu 

ERASMUS+ Higher Education, 
Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency. 
(Key Action 2) 

CONFIDE – Strengthening public 
health research capacity to inform 
evidence based policies in Tunisia 10/2017-10/2020 

FP-7 Projekt CENTER - TBI 1/10/2013 - 31/3/2020 
Projekt GENOVATE 1/1/2013 -  6/2017 

 
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. 

V rámci výzvy Erasmus+ Key action 2: Capacity Building in the field of higher Education bol 
schválený v novembri 2017 projekt CONFIDE. Jeho cieľom je posilniť výskumné kapacity v 
oblasti verejného zdravia s cieľom informovať o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. 
Projekt tak reaguje na regionálne a národné priority partnerských krajín, ktoré stanovila EÚ, a 
spĺňa ich špecifické potreby a priority v oblasti verejného zdravia tým, že rozvíja a 
implementuje centrum pre dôkazy do zdravotnej politiky (C4EHP), ktoré udržiavajú všetci 
partneri projektu v prospech troch tuniských univerzít zapojených do projektu: University of 
Tunis, University of Sfax and University of Sousse. C4EHP pôsobí ako zdrojová inštitúcia na 
vytváranie sietí medzi akademickým a neakademickým prostredím, poskytuje vzdelávacie 
moduly a uľahčuje realizáciu stáží stáží v súvislosti s politikou založenou na dôkazoch 
verejného zdravia. Projekt koordinuje Cluj School of Public Healthna Univerzite Babeş-Bolyai 
v Rumunsku v spolupráci s Department of Public Health na Univerzite v južnom Dánsku 

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.uss.rnu.tn/newVersion/
http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
http://publichealth.ro/
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk
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(SDU) v Dánsku a na našej univerzite. Trnavská univerzita sa bude podieľať na zriadení Centra 
pre dôkazy do zdravotnej politiky, do vzdelávacích modulov v oblasti výskumu verejného 
zdravia, politík na podporu zdravia a politiky verejného zdravia založenej na dôkazoch - 
osobitne na politike založenej na dôkazoch, na činnostiach zabezpečovania kvality a šírenie 
výsledkov projektu. 

Ďalšie aktivity  
 

Memorandum o spolupráci s Higher Education School of Professional Health Studies v 
Belehrade v Srbsku 
Memorandum o spolupráci s Polonia Univerzitou v Czestochowej na 5 rokov. Zámerom 
spolupráce je príprava publikácií, účasť na spoločných konferenciách, podpora akreditácie 
pracovísk a ponúknuté pozície hosťujúcich profesorov, ktoré bolo podpísané v júni 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 vyšetrovacích metód v zdravotníctve; 
• 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.  
Vo vedení nemocnice je Dr. Hajara Al Busaidy. 
 

TU FZaSP, od roku 2010, v rámci detašovaného pracoviska v Kwale nadviazala spoluprácu 
s viacerými miestnymi organizáciami a inštitúciami:  
• AGA KHAN Community Health Department 
• KEMRI – Kenya Medical Research Institute  
• Ministry of Gender and Social Services 
• District Gender and Social Development Office 
• Matuga Sub-county Public Health Office 
• Nagasaki University 
• Aphia Plus 
• Mercy USA 
• Kenya Medical Training College v Msambweni  
• 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.) 
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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. 
Na základe mediálnych výstupov o výsledkoch našej práce v Keni, sme získali finančné 
prostriedky na zakúpenie tabletov zo súkromných sponzorských zdrojov v sume 1710 € a  
600 € od zamestnancov nemocnice Lannemezan z Francúzska, z ktorých sme v nutričnom 
centre v Kwale dali urobiť knižnicu, strop v sklade na ochranu proti zvieratám, podlahu a 5 
lavíc v čakárni a vymaľovať detskou tematikou nutričné centrum. 
 

4.4 Menný zoznam osôb zabezpečujúcich prevádzku špecifického pracoviska v Keni 
v danom časovom období za TU FZaSP 
V mesiaci júl 2017 to bola jedna zahraničná pracovná cesta na špecifické pracovisko v Kwale 
v počte 3 ľudia (Dr. Jakubcová, Dr. Rafajdus a Dr. Kráľová).   
• Odborní asistenti:  

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

 
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 regióne Matuga“- 
pokračujúca fáza projektu z rokov 2015 a 2016, kedy sme projektom vytrénovali 1 
zdravotníckeho a 1 komunitného zdravotníckeho pracovníka vo všetkých 21 
zdravotníckych strediskách v regióne Matuga v dohľade nad výskytom prenosných 
ochorení  v súlade s IDSR stratégiou (Integrated Disease Surveillance and Response), 
implementovanou Ministerstvom zdravotníctva v Keni a Svetovou zdravotníckou 
organizáciou a taktiež sme zaviedli jednotný systém hlásenia. Po uplynutí 6 mesiacov od 
implementácie projektu sme hodnotili úspešnosť tréningových aktivít. Po zavedení 
jednotného systému hlásenia, všetky zdravotnícke strediská v kraji hlásia výskyt infekčných 
ochorení. Kompletnosť hlásenia sa navýšila na hodnotu 95% v porovnaní s priemernou 
hodnotou 65% pred tréningom za kraj Matuga, skrátil sa priemerný časový interval 
hlásenia infekčných ochorení  v kraji z pôvodných 4 dní na 2 dni. V jednom zo 
zdravotníckych stredísk pokrytých projektovými aktivitami sa podarilo zachytiť 
začínajúcu sa epidémiu osýpok. Počas sledovaného obdobia sa včasným hlásením 
udalosti- pohryznutie divokým psom podarilo zariadiť zaobstaranie a dopravu vakcíny proti 
besnote. Od ukončenia pracovnej cesty v roku 2016, bolo v regióne Matuga vybudovaných 
a uvedených do prevádzky 6 nových zdravotníckych stredísk. Z podnetu kenského partnera 
vzišla požiadavka vytrénovať v dohľade nad výskytom infekčných ochorení aj tieto centrá. 
A tak sme v nových centrách vytrénovali 1 zdravotníckeho a 1 komunitného 
zdravotníckeho pracovníka, poskytli sme tablet ako hlásny nástroj, sledovali sme následne 
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kvalitu prvých hlásení a riešili prípadné praktické problémy prvých hlásení. 
V zatrénovaných centrách z roku 2016 sme vykonali supervíziu a monitoring práce 
v komunitách. Na kontrolovanie kvality prichádzajúcich hlásení a epidemiologickú analýzu 
zdravia komunity bol odovzdaný laptop surveillance sub-county koordinárke pre región 
Matuga. 

 
2. „Merania rozsahovo-pohybového aparátu u žiakov v Kwale County“- nadviazanie na 

projekt z roku 2016. Hlavným cieľom aktuálneho projektu bolo vykonať posturálne 
meranie postavenia tela u vybraných 100 žiakov (vek 10-12 rokov, chlapci) v Kwale na 
piatich základných školách, a to v Tiwi, Bilashake, Mkongani, Msulwe a Mbuguni. 
Meraniami sa sledoval výskyt muskuloskeletárnych deformít a odchýlok,   hlavne skríning 
skoliózy a skoliotického držania, z ktorého skolióza môže vzniknúť. Meranie bolo 
fotograficky dokumentované pre analýzu držania tela v stoji podľa Janury a kol. Všetky 
merania sú v procese vyhodnocovania a výsledky sa odpublikujú v medzinárodnom 
periodiku.  

V rámci projektu sa začala spolupráca s fyzioterapeutickým oddelením Kwale nemocnice, 
kde sa vôbec nevykonáva primárna prevencia ani skríning pri zistení vertebrogénnych 
problémov u detí i dospelých. Spolupráca obsahuje školenie personálu oddelenia. Ako prvé 
sme sa zamerali na riešenie postupov vzniknutých diagnóz hernie medzistavcových 
platničiek. Súčasťou školenia bol nácvik manuálnych techník a následné zacvičenie 
pacientov. Odborný personál fyzioterapeutického oddelenia nemocnice má záujem do 
budúcna o ďalšie vzdelávanie. 

 
3. „Kontrola eliminácie schistosomózy v rurálnych oblastiach Kene“- nadviazanie na  

prípravný grant z roku 2016, ktorý bol  zameraný  na rokovania, pozorovania a  
vyhodnotenie povedomia obyvateľstva o šírení ochorenia v rurálnych oblastiach vybraného 
regiónu. V roku 2017 sme v náhodne zvolených 5 zdravotníckych centrách v rámci Matugy 
Sub-county oslovili laborantov, aby nám vyšetrili mikrohematúriu HemoPhanom u 25-tich 
pacientoch na jedno centrum. Na základe vyšetrenia Haemophanom v jednotlivých 
zdravotných centrách sme mohli podľa zistenia prítomnosti krvi v moči vyšetrených 
subjektov zamerať pozornosť na najviac ohrozené územia. Zisťovanie mikroskopického 
množstva krvi v moči sa vo všeobecnosti považuje za citlivú, aj keď nie dostatočne 
špecifickú metódu testovania schistosomózy, preto na základe týchto prvotných výsledkov 
budeme zisťovať ochorenie v oblastiach, kde vyšlo najviac pozitívnych výsledkov 
Haemophanom aj s použitím viac špecifických metód, ako je napr. mikroskopické 
vyšetrenie moču  po  filtrácii. 

 
4. Vychádzajúc z podpísaného päťročného memoranda o spolupráci s novým lokálnym 

partnerom na kenskom pobreží, a to s Msambweni County Referral Hospital, sme spustili 
dvojročný projekt s finančnou podporou SlovakAid, so začiatkom 1.septembra 2017. Názov 
projektu je: „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre 
zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“.  
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SLOVENSKO 

1. Dňa 29.marca 2017 (stredu) sa konalo Africké fórum v zaplnenej Aule Pazmáneum v 
priestoroch TU FZaSP. Africké fórum  je diskusné fórum, otvorené pre akademickú obec i 
verejnosť, s cieľom výmeny informácií o aktuálnych rozvojových a vzdelávacích aktivitách 
na špecifickom pracovisku v Keni, vytvára priestor pre podnety a pripomienky, podporu 
projektov a vzdelávania, nábor nových záujemcov pre rozvojovú prácu, fundraising a i. 
Pozvanie na marcové Africké fórum prijali členovia „Afrického tímu“ FZaSP TU, 
Dr.Jakubcová - Dr.Kaiglová – Dr.Rafajdus, ktorí svojimi prezentáciami priblížili 
zúčastnením, predovšetkým študentom, svoje zrealizované projekty na kenskom pracovisku 
v Kwale z leta 2016 a pripravované nadväzujúce aktivity v roku 2017.   
 
 

Špecifické pracovisko v Keni umožnilo počas roka 2017 fakultným vedeckým a pedagogickým  
pracovníkom, participovať na realizácii aktivít, čo smeruje k zvýšeniu úrovne výučby na TU 
FZaSP, rozširuje ich poznatky a zručnosti, a zároveň tiež znamená prenos expertízy na 
miestnych odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v Kwale. 
 

 

4.6 Publikácie/Medializácia 

1. Kaiglová, A., Beňo, P., Changoma, M.J.S.: Detection of schistosomiasis applicable for 
primary health care facilities in endemic regions of Africa- a minireview In: Biologia: 
De Gruyter, vol.72, issue 10 (Oct.2017) – ISSN (Online): 1336-9563, ISSN (Print): 0006-
3088 DOI: https://doi.org/10.1515/biolog-2017-0128. 

2. Rafajdus, M.:  Posturologický rozbor vybranej skupiny chlapcov v Keni a na 
Slovensku In: Medziodborové sympózium Civilizačné ochorenia II.- Metabolický syndróm 
na TU FZaSP dňa 9.novembra 2016- prednáška na konferencii 

3. Dudáková, K., Grendová, K., Ondrušová, A.: Špecifické potreby zdravotníckych 
a komunitných zdravotníckych pracovníkov v regióne Matuga, Kwale v oblasti 
ďalšieho vzdelávania In: Acta Misiologica 2/2017, ročník 11, číslo 2: Bratislava, 2017. – 
ISSN: 2453-7160 (online), ISSN: 1337-7515 (tlačené vydanie). - S. 44-59. (ADF Vedecké 
práce v domácich recenzovaných akademických časopisoch) 

 
MEDIÁLNE VÝSTUPY: 
1. „Trnavská univerzita pomáha v Keni bojovať s infekčnými ochoreniami“  

Trnavský hlas 18.2.2017, Autor: Denisa Jakubcová 
Link: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20778-trnavska-univerzita-pomaha-v-keni-bojovat-s-
infekcnymi-ochoreniami.htm 

2. „Trnavská univerzita už 19 rokov pomáha na africkom kontinente“ 
www.zpiestan.sk 20.2.2017, Autor: Zuzana Kráľová 
Link: https://www.zpiestan.sk/spravy/trnavska-univerzita-uz-19-rokov-pomaha-na-
africkom-kontinente/ 

3. „Odborníci z Trnavskej univerzity zlepšujú životy ľuďom na kenskom pobreží“ 
www.pnky.sk  23.2.2017, Autori: Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Michal Rafajdus, 
Alžbeta Kaiglová 

https://doi.org/10.1515/biolog-2017-0128
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20778-trnavska-univerzita-pomaha-v-keni-bojovat-s-infekcnymi-ochoreniami.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20778-trnavska-univerzita-pomaha-v-keni-bojovat-s-infekcnymi-ochoreniami.htm
http://www.zpiestan.sk/
https://www.zpiestan.sk/spravy/trnavska-univerzita-uz-19-rokov-pomaha-na-africkom-kontinente/
https://www.zpiestan.sk/spravy/trnavska-univerzita-uz-19-rokov-pomaha-na-africkom-kontinente/
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Link: http://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-zlepsuju-zivoty-ludom-
kenskom-pobrezi/ 

4.  „Zdravotníckym a komunitným pracovníkom v Keni sa uľahčilo hlásenie infekčných 
ochorení“ 
Prohuman 25.2.2017 (článok), Autor: Denisa Jakubcová 
Link: http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/zdravotnickym-a-komunitnym-
pracovnikom-v-keni-sa-ulahcilo-hlasenie-infekcnych-ochoreni 

5. „Vzdelávaco-rozvojový projekt Implementácia tréningových aktivít s cieľom zlepšiť 
zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga, 
Keňa“ 
Prohuman 25.2.2017 (fotoreportáž), Autor: Denisa Jakubcová 
Link: http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/vzdelavaco-rozvojovy-projekt-
implementacia-treningovych-aktivit-matuga-kena-fotoreportaz 

6. Trnavská televízia MTT- Natáčanie reportáže dňa 27.2.2017 v priestoroch TU FZaSP 
s Dr.Kráľovou, Dr.Jakubcovou, Dr.Kaiglovou a Dr.Rafajdusom. Témou sú fakultné 
rozvojové a vzdelávacie aktivity v Keni. Odvysielané dňa 6.3.2017 v doobedných 
hodinách.                                                                                                
Link: http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-pomaha-v-Keni-06-03-2017 

7. „Pedagógovia z Trnavskej univerzity vzdelávajú aj na kenskom pobreží” 
TASR školský servis 10.3.2017, Autor: Denisa Jakubcová, Alžbeta Kaiglová, Michal 
Rafajdus, Zuzana Kráľová, Branislav Pupala 
Link: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pedagogovia-z-trnavskej-univerzity-
vzde/33154-clanok.html 

8. RTVS – Slovenský rozhlas (nahrávanie 2 reportáží), redaktor Martin Jurčo 
Rozhovor sa týkal konkrétne zrealizovaných projektov v období júl-august 2017 na 
pracovisku v Keni v regióne Kwale. A do rozhovoru boli zapojení-Dr.Denisa Jakubcová, 
Dr.Alžbeta Kaiglová, Dr.Michal Rafajdus, Dr.Zuzana Kráľová.  
 

Odvysielaná prvá reportáž bola dňa 21.3.2017 v Rádiu Slovensko Rádiožurnál o 12-
tej a v Rádiu Regina v Žurnále o 17-tej. (redaktorka Martina Gapčová) 
Link: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/637514 (Minutáž 18.58hod.-21:30hod.) 
 

Druhá reportáž (redaktor Martin Jurčo) bola odvysielaná dňa 13.4.2017 Rádio Regina 
Západ „Odborníci z Trnavy pomáhajú v Afrike“ 
Link: http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-
pomahaju-v-afrike 

9. „Keňa – krásna a boľavá” 
Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)1/2017 (online i tlačené vydanie), 
Autor: Alžbeta Kaiglová 
Link: http://www.truni.sk/casopis 

10. „Zuzana Kráľová našla v Afrike druhý domov, v Keni rieši rozvojové projekty“ 
www.pnky.sk 23.3.2017 
Link: http://www.pnky.sk/koktail/zuzana-kralova-nasla-v-afrike-druhy-domov-v-keni-
riadi-rozvojove-projekty/ 
 

11. „Vrcholový šport alebo stačí len pohyb” 
Petržalské noviny (článok) ročník 23, číslo 6, dátum 31.3.2017, Autor: Michal Rafajdus 

http://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-zlepsuju-zivoty-ludom-kenskom-pobrezi/
http://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-zlepsuju-zivoty-ludom-kenskom-pobrezi/
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/zdravotnickym-a-komunitnym-pracovnikom-v-keni-sa-ulahcilo-hlasenie-infekcnych-ochoreni
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/zdravotnickym-a-komunitnym-pracovnikom-v-keni-sa-ulahcilo-hlasenie-infekcnych-ochoreni
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/vzdelavaco-rozvojovy-projekt-implementacia-treningovych-aktivit-matuga-kena-fotoreportaz
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/vzdelavaco-rozvojovy-projekt-implementacia-treningovych-aktivit-matuga-kena-fotoreportaz
http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-pomaha-v-Keni-06-03-2017
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pedagogovia-z-trnavskej-univerzity-vzde/33154-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pedagogovia-z-trnavskej-univerzity-vzde/33154-clanok.html
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/637514
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike
http://www.truni.sk/casopis
http://www.pnky.sk/
http://www.pnky.sk/koktail/zuzana-kralova-nasla-v-afrike-druhy-domov-v-keni-riadi-rozvojove-projekty/
http://www.pnky.sk/koktail/zuzana-kralova-nasla-v-afrike-druhy-domov-v-keni-riadi-rozvojove-projekty/
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Link: http://www.petrzalskenoviny.sk/petrzalka/03/2017/vrcholovy-sport-alebo-staci-len-
pohyb/ 

12. „Trnavskí odborníci úspešne naštartovali v Keni niekoľko projektov” 
Novinky z Radnice 03.04.2017 (web i print), Autor: redaktor Martin Jurčo; aktivity 
Dr.Jakubcovej, Dr.Kaiglovej, Dr.Rafajdusa, Dr.Kráľovej) 
Link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/Nzr%20apr%C3%ADl%202017%20webko.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.petrzalskenoviny.sk/petrzalka/03/2017/vrcholovy-sport-alebo-staci-len-pohyb/
http://www.petrzalskenoviny.sk/petrzalka/03/2017/vrcholovy-sport-alebo-staci-len-pohyb/
http://www.trnava.sk/userfiles/file/Nzr%20apr%C3%ADl%202017%20webko.pdf
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4.7 FOTODOKUMENTÁCIA 
 

Obrázok č.1 a č.2: V novovybudovaných zdravotníckych strediskách (na fotke hore Bethany 
a fotke dole Kichaka Simba) sme vytrénovali na všeobecný princíp surveillance a jeho úlohu 
pre zdravie komunít a IDSR stratégiu.  
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Obrázok č.3: V zdravotníckom stredisku Kizibe školíme zdravotníckeho pracovníka na prácu 
s tabletom.  

 
 
 
Obrázok č.4 a č.5: Meranie rozsahovo-pohybového aparátu u žiakov v Bilashaka Primary 
School 
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Obrázok č.6: Školenie personálu fyzioterapeutického oddelenia Kwale Sub-county Hospital 
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Obrázok č.7: Spolupráca s laboratóriami v rurálnych oblastiach regiónu Matuga 

 
 
Obrázok č.8, č.9 a č.10: Kwale nutričné centrum vymaľované detskou tematikou 
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Obrázok č.11: Africké fórum na TU FZaSP 
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Obrázok č.12: Africké fórum na TU FZaSP- Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 

 
Obrázok č.13: Africké fórum na TU FZaSP – MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 
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Obrázok č.14: Africké fórum na TU FZaSP – Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 
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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. 
5. Laboratóriá Piešťany, s.r.o. 

 
Pracoviská: 

1. Keňa  
2. Pracovisko laboratórií KLVM 
3. Pavilón klinických a laboratórnych disciplín 

 
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 2017  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 realizáciou v racionalizačných opatrení.  

Fakulta pri hodnotení hospodárenia za kalendárny rok 2017 vychádzala z Výkazu ziskov a strát. 

FZaSP dosiahla kladný výsledok hospodárenia v hlavnej aj podnikateľskej činnosti. Graf č. 14 

znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2014 -2017 v hlavnej i podnikateľskej 

činnosti.  Trend vývoja HV je kolísavý, ovplyvňujú to termíny vyúčtovávania grantových 
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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. Na 

výšku HV má vplyv aj spôsob rozlišovania nákladov a výnosov v príslušnom kalendárnom 

roku. V zásade však prevláda kladný hospodársky výsledok. 

 
                    

 
Graf č. 14: Hospodárenie fakulty v rokoch 2014-2017 

 
Hlavným zdrojom financovania FZaSP  sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytuje 
univerzite ministerstvo školstva.  Tabuľka č. 32 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých 
rokoch a vyčísľuje ich rozdiel. 

 
Tabuľka č. 32: Výška zdrojov v rokoch 2016-2017 
 

Druh výnosu Rok 2016 Rok 2017 Rozdiel 
Tržby, kurzové zisky           0      500      500      
Iné ostatné výnosy 319 746 288 022 -31 724 
Zákonné rezervy          87      8 123    8 036 
Dotácie     2 143 475  2 278 446   134 971  
Výnosy spolu    2 463 308  2 575 091   111 783 

 
Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 278 446 €, čo tvorí 88,48 
% z celkových zdrojov financovania fakulty. Trend vývoja podielu dotácie na celkových 
zdrojoch má rastúci trend, v porovnaní s rokom 2016 nárast o 1,5%, čo predstavuje 134 971 €.  
 
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 288 022 € t. j.  11,52 % 
z celkových zdrojov financovania. V porovnaní s rokom 2016 získala fakulta mimodotačných 
prostriedkov na externom školnom o 31 724 €  menej. Graf č. 15 znázorňuje podiely 
jednotlivých zdrojov na celkovom financovaní fakulty. 
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Graf č.15: Podiely jednotlivých zdrojov na celkovom financovaní fakulty 

 
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. 33 a 34 sú uvedené náklady a výnosy FZaSP  
v roku 2017 podľa jednotlivých účtov za hlavnú činnosť. 
 
Tabuľka č. 33: Náklady z hlavnej činnosti (EUR)        

Účet Druh nákladu Suma 
501  Spotreba materiálu      114 809 
502  Spotreba energie 31 598 
504 Predaný tovar      286 
511  Opravy a udržiavanie 4 265 
512  Cestovné tuz. a zahr. 35 983 
513  Náklady na reprezentáciu    2 368 
518  Ostatné služby       359 328 
521  Mzdové náklady    1 332 726 
524,525,527  Zákonné sociálne poistenie      493 656 
538, 545  Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary   1 865 
549  Iné ostatné náklady      122 674  
551  Odpisy        16 123 
 NÁKLADY   SPOLU   2 515 681 

 
Tabuľka č. 34: Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)     

Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb            500 
649 Iné ostatné výnosy      288 022 
656 Zúčtovanie zákonných rezerv           8 123 
691 Prevádzkové dotácie     2 278 446 
 VÝNOSY   SPOLU      2 575 091 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK             59 410 

 

12%

88%

Zdroje financovania fakulty
2  575 091 €

Mimodotačné prostriedky

Dotácie z MŠ
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V roku 2017 dosiahla FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške              
59 410 €.  
V porovnaní s rokom 2016 celkové náklady fakulty vzrástli o 61 962  € najmä v položke ostatné 
služby – konkrétne klinické praxe a prenájom priestorov Pavilónu klinických a laboratórnych 
disciplín, spotreba materiálu – rekonštrukcia zasadačky dekana a sekretariátu dekana. 
Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady vyplatené v celkovej výške 1 332 726 
€. 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 22 694 € náklady na odmeny poklesli o 10 462 €. Náklady na 
vyplácanie DOVP poklesli o 596 €.  
Mzdové náklady tvorili 52,99 %  z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 2017. Graf 
č. 16 znázorňuje zdrojovú štruktúru vyplatených mzdových nákladov v roku 2017. 
                    

 
Graf č. 16: Zdrojová štruktúra vyplatených mzdových nákladov 

 
Z dotačných prostriedkov neúčelových aj účelových  boli mzdy financované vo výške           
1 278 899 €  t. j. 95,96 % z celkových miezd.  
Z mimodotačných  zdrojov boli  mzdy financované vo výške 14 249 € t. j. 1,07 % z celkových 
miezd. Z grantov boli vyplatené mzdy vo výške 39 576 € t. j. 2,97 % 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, 2016 
a 2017 podľa nákladových stredísk je uvedená v Grafe č. 16.  
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 Graf č. 16: Čerpanie mzdových prostriedkov 2015-2017 (v tis. €) 
 
 

V kalendárnom roku 2017 vzrástli hrubé mzdy na KVZ a KLVM. Tento trend bol spôsobený 
rastom priemerných miezd ale aj prijímaním nových zamestnancov. 
Porovnanie vyplatených miezd bez odmien podľa jednotlivých katedier dokumentuje Tabuľka 
č. 35 (v tis. €).  

 
Tabuľka č. 35: Porovnanie miezd bez odmien – jednotlivé katedry 

Katedra Vyplatené mzdy 
v roku 2016 

Vyplatené mzdy 
v roku 2017 

Rozdiel (tis. €) 

KSP 283 275 -8 
KVZ 189 206              17 
KLVM 172 197 25 
KOŠE 264 258 -6 
SPOLU 908 908 28 

 
Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 
2015, 2016 a 2017 je uvedený v Tabuľke č. 36 (v tis. €).  
 
Tabuľka č. 36: Vývoj priemernej mzdy bez odmien – jednotlivé kategórie zamestnancov v r.2015-2017 

Kategória zamestnancov Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
Pedagogickí zamestnanci 1 151 1 275 1 327 
Výskumní a umeleckí zamestnanci 828 873    911 
Zamestnanci administratívy 865 964 1 016 
Odborní zamestnanci 759 797    829 

               
Nárast priemernej mzdy zamestnancov verejnej správy  bol spôsobený  valorizáciou miezd zo 
strany MŠ od 1.1.2017 (administratívni, výskumní a umeleckí zamestnanci) a od 1.9.2017 
(pedagogickí zamestnanci) a  platovými postupmi jednotlivcov vyplývajúcich zo zákona.  
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Okrem mzdových nákladov tvorili významnú položku zákonné odvody do poisťovní 
v hodnote 493 656 €. Spolu so mzdovými nákladmi tvorili 72,60 % z celkových nákladov 
fakulty. 
 
Značnú položku v nákladoch dosiahli  ostatné služby, v hodnote 359 328 €, ktoré zahŕňajú 
najvyšším čerpaním klinické praxe a náklady na podnájom Pavilónu klinických a laboratórnych 
disciplín. V porovnaní s prechádzajúcim rokom táto nákladová položka vzrástla o 75 432 €.  
 
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 Tab. 37 (v tis. €).  
 
Tabuľka č. 37: Porovnanie výšky dotácie, priemerného počtu študentov, priemernej výšky dotácie na 
študenta v € r. 2013-2017  

Rok Výška dotácie  
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta  
v eurách 

2013 237 352 672 
2014 238 325 732 
2015 213 322 661 
2016 204 277 736 
2017 278 290 959 

 
Vzrástli náklady na spotrebu materiálu o 11 563 €, najmä realizáciou rekonštrukcie zasadačky 
dekana a sekretariátu dekana. Náklady na energie  nárast o 1 168 €. Cestovné nárast o 11 456 
€ financované najmä zo zahraničných projektov. 
FZaSP priebežne podľa potreby obnovuje a dopĺňa výpočtovú, laboratórnu techniku. 
V roku 2017 bol zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 95 896 €. 
Tvoril ho predovšetkým drobný hmotný majetok.  
K 31.12.2017 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce. 
Dotácie na investičné aktivity FZaSP v kalendárnom roku 2017 neboli rozpísané. Nákup 
investícií, prevažne výpočtovej techniky, jej obnova a dopĺňanie  boli kryté grantovými a 
mimodotačnými prostriedkami. 
 
5.2 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 

 
FZaSP v roku 2017 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti  predaj publikácií a  
organizovanie domácich a medzinárodných konferencií.  
Prehľad nákladov a výnosov je uvedený v Tabuľke č. 38 a č. 39. 
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Tabuľka č. 38: Prehľad nákladov z PČ (v €) 

           
Účet Druh nákladu Suma 
501 Spotreba materiálu 367 
504 Predaný tovar 971 
518 Ostatné služby 650 
521 Mzdové náklady                   3 046 
524,527 Zákonné soc. poistenie                   1 073 
549 Iné ostatné náklady     0 
570 Vnútroorganizačné prevody 507 
 NÁKLADY   SPOLU                   6 614 

 
  

   Tabuľka č. 39: Prehľad výnosov  z PČ (v €)  
                

Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb 8 151 
604 Tržby za predaný tovar 1 998 
 VÝNOSY   SPOLU                    10 149 
 HOSPODÁRSKY   

VÝSLEDOK 
                     3 535 

 
 
V roku 2017 dosiahla FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške  3 535 €.  
 
Nedočerpané finančné prostriedky 

 
Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2017 na neúčelovej dotácii vo výške 237 706 €, na účelovej 
dotácii vo výške 203 831 €. Najväčší podiel na zostatku v účelovej dotácii mali dotácie na 
granty  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           
1 030 061 €. 

 
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 
 

6.1 Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 
 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity prešla od r. 2006 viacerými zmenami. Vznikla zlúčením katedier 

teoretických odborov a laboratórnych vyšetrovacích metód a katedry biológie, mikrobiológie a 

imunológie v roku 2006 – vznik  Katedry teoretických odborov a vyšetrovacích metód, v roku  

2013 prešla ďalším vývojom a vzniká samostatná katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, 

ktorá nadviazala na činnosť oboch katedier. V školskom roku 2012/2013 prvý krát promovali 

absolventi  denného  štúdia  v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve pre 

bakalársky i magisterský stupeň.  Okrem vlastných vedeckovýskumných aktivít a vedenia 

štúdia Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, zabezpečuje katedra výučbu mnohých 

teoretických predmetov pre všetky ostatné odbory študované na fakulte. 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov 

a povahy pracoviska. Praktickú výučbu Katedry LVMvZ umožňujú laboratóriá FZSP so sídlom 

v hlavnej budove TU (virologické laboratórium, biochemické laboratórium a laboratórium 

biofyziky, toxikológie a farmakológie) a  v budove Adalbertinum (laboratórium imunológie 

a hematológie) a novovytvorené pracovisko laboratórií vo Fakultnej nemocnici Trnava 

(Centrum nemocničnej hygieny a prevencie infekcií, Mikrobiologické laboratórium a 

laboratórium biológie, histológie a genetiky). Pracovisko bolo modernizované a vybavené 

modernými diagnostickými prístrojmi za pomoci Europrojektu z roku 2010 s názvom: 

Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie 

podmienok vzdelávacieho procesu. V laboratóriách prebieha súčasne aj výskum v rámci 

diplomových prác a iných vedecko-výskumných projektov v spolupráci s výskumnými 

centrami SAV, iných univerzít a diagnostickými laboratóriami v rámci celého Slovenska. 

V roku 2017 bol otvorený Pavilón klinických a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej 

nemocnice Trnava, ktorého súčasťou je už spomínané Centrum nemocničnej hygieny a 

prevencie infekcií. Cieľom novovytvoreného pavilónu je skvalitňovanie výučby a prehĺbenie 

rozvoja spolupráce medzi Fakultnou nemocnicou Trnava a TU FZaSP v oblasti praktickej 

výučby a vedecko - výskumných aktivít. Pôsobiť tu bude aj nové Výskumné centrum 

mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií ktoré, bude svojim zameraním 

unikátnym pracoviskom na Slovensku. Realizovať bude aplikovaný výskum priamo zameraný 

na požiadavky praxe v oblasti nemocničnej hygieny, prevencie nemocničných infekcií a hlavne 

rezistencie na antibiotiká so zameraním na vývoj nových metód v boji s antibiotickou 
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rezistenciou, implementáciu štandardných postupov prevencie a kontroly infekcií do praxe a 

ich následné hodnotenie.  

 
6.1.1 Organizácia katedry 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest 
Interní zamestnanci 
 
Vedúci katedry:    doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:   prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  
Tajomník katedry:    doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
Katedrový správca MAIS,  MOOLDE       Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD. 
Sekretariát:     Gabriela Semešová  
 
Profesori:      prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

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

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 

 
Odborní asistenti:     RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.     

       MUDr. Vincent Žákovič      
       MUDr. Rastislav Husťak  

Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD. 
      RNDr. Ima Dovinová, PhD. 
       Mgr. Lenka Micháliková, PhD.  
 
 Interní doktorandi:    Mgr. Kamila Bírová  
       Mgr. Lucia Rapantová  
       Mgr. Soňa Hnilicová   
   
Laborantka:      Viera Mišurová    
       
        
 Externí zamestnanci   MUDr. Iveta Kopecká, PhD.      
      RNDr. Iveta Andelová      
       Mgr. Mária Patoprstá      
       MUDr. Jana Korytárová      
       MUDr. Rudolf Botek 
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      RNDr. Zuzana Holopová Brodanská 
      MUDr. Andrea Labancová      

 

Charakteristika členov katedry 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

pôsobí ako vedúca Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a ako vedeckovýskumný 

pracovník na Oddelení radiačnej hygieny na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity. Vyučuje predmety biofyzika, nukleárna medicína a ochrana pred 

ionizujúcim žiarením. Zameriava sa najmä na monitorovanie radiačnej záťaže obyvateľstva pri 

lekárskych vyšetreniach, programy zabezpečenia kvality na rádiologických pracoviskách, 

hodnotením rizika spojeného s lekárskymi expozíciami. Je členom Komisie MZSR pre 

zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. 

 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

pôsobí na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2005 na funkčnom 

mieste docenta. V rokoch 2011-2015 bola vedúcou katedry. Súčasne pracuje ako  iný zdravotný 

pracovník v Laboratória Piešťany s.r.o, ktoré  sú aj vyúčbovým pracoviskom pre povinnú prax 

študentov študijného odboru Vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Vedie záverečné práce,  Bc. 

a Mgr. z odboru LVM v zdravotníctve, podieľa sa výchove doktorandov z odboru LVM, je 

predsedom, resp. člen komisií pre Štátne záverečné skúšky Bc. a Mgr. z odboru LVM, členom 

komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác z LVM, členom komisie pre Rigorózne 

konanie z odboru LVM, členom etickej komisie FZSP TU Trnava a zároveň je členom vo 

viacerých vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. Vyučuje predmety 

Hematológia a transfúziológia, Biochémia, Imunológia, Vyšetrovacie metódy v biochémii, 

hematológii, imunológii. Vo vedeckej činnosti sa zameriava sa najmä na imunopatologické 

mechanizmy reumatických chorôb  a laboratórnu diagnostiku v oblasti klinickej imunológie a 

alergológie. 

 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

pôsobí ako zástupca vedúcej Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a vedecko-výskumný 
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pracovník v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Je členom viacerých 

organizácií, vedeckých a redakčných rád časopisov, napr. European Federation for 

Immunogenetics, Slovenská lekárska spoločnosť, redakčná rada časopisu Rheumatologia, 

Vedecká rada ZSF Jihočeské univerzity Č. Budějovice. Vyučuje predmety Biológia človeka, 

Genetika človeka, Imunológia, Vyšetrovacie metódy v genetike, Klinická genetika 

a Somatológia. Vedecko-výskumnú činnosť zameriava na genetiku, imunológiu, laboratórnu 

medicínu a laboratórnu diagnostiku reumatických chorôb.  

 

PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. 

pôsobí ako odborná asistentka na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 

Vyučuje premety biológia, mikrobiológia a laboratórna technika. Výskumne sa zameriava na  

štúdium zoonóz a sledovanie vybraných medicínsky významných patogénov. Spolupracuje na 

projekte s využitím významného modelového organizmu C.elegans. 

 

Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD.  

pôsobí ako odborný asistent a katedrový správca Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód  

v zdravotníctve. Vyučuje predmety Seminár k bakalárskej práci, Základy prevencie a vedie 

cvičenia k predmetom Biofyzika, Radiačná ochrana, Nukleárna medicína a Fyzikálne princípy 

prístrojovej techniky. Vedecko-výskumnú činnosť zameriava najmä na monitorovanie 

radiačnej záťaže obyvateľov  pri lekárskych expozíciách a hodnotenie rizika vyplývajúceho z 

lekárskych expozícií. 

 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 

pôsobí na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Vyučuje predmety 

farmakológia, farmakoekonomika a farmakoepidemiológia, toxikológia, vyšetrovacie metódy 

v toxikológii a farmakológii a klinická farmakológia a toxikológia. Zameriava sa najmä na 

infekčné ochorenia a aspekty antiinfekčnej terapie. Ďalej sa zameriava na sluchov postihnutých 

ako špecificky znevýhodnenú skupinu populácie a bariéry, na ktoré naráža v prístupe k 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prvý sluchovo postihnutý, nepočujúci docent v Slovenskej 

republike. 

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD.  

pôsobí ako prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium a ako nemocničný epidemiológ 

Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava. Vyučuje predmety 
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Mikrobiológia, Mikrobiológia životného prostredia, Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena, 

Vedecko-výskumná činnosť, Aplikovaný výskum, Rezistencia na antibiotiká, Nozokomiálne 

infekcie a Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia pre odbory 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo. Je 

predsedom Edičnej komisie FZSP, podpredsedom Komisie pre racionálnu antiinfekčnú 

farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy FN Trnava, členom Ústrednej 

komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku MZ SR a členom organizácií  SEVZ, 

SKIZM, SSKM, SSI, ESCMID, SPNN, WFHSS. V roku 2017 spolu so svojimi vedeckými 

spolupracovníkmi založila Výskumné centrum MIKROHYGPREV. Zameriava sa na výskum 

v oblasti nemocničnej hygieny, prevencie infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou 

a rezistencie na antibiotiká. 

 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. 

pôsobí ako odborný asistent Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 

Vyučuje predmety analytická chémia a biochémia. Zameriava sa najmä na sledovanie vplyvu 

toxických látok na zdravie človeka a  na význam zavedenia vlákniny do stravovacieho režimu 

detí a mládeže. 

 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.  

pôsobí ako odborný asistent  Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 

Vyučuje predmety Mikrobiol. I, Mikrobiol. II a VM v mikrobiológii. V súčasnosti sa zameriava 

na výskum nosičstva MRSA v prostredí stomatologických ambulancií a sledovaním 

chemotaktickej odpovede  neparazitických hlístic C. elegans na odoranty v moči onkologických 

pacientov. V spolupráci so špecifickým  pracoviskom  TU v Trnave, FZaSP v Keni - Kwale 

pripravuje projekt na kontrolu eliminácie schistosomózy v rurálnych oblastiach Kene. 

 

MUDr. Rastislav Husťak 

pôsobí ako vyučujúci Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, ako lekár 

špecialista (gastroenterológ) vo Fakultnej nemocnici Trnava a ako doktorand na 1. Lekárskej 

Fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Vyučuje predmety: základy fyziológie a patofyziológie. 

Je členom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Vedecko-výskumnú činnosť zameriava 

analýzu cholangioskopie a témy týkajúce sa gastroenerológie. Je spoluriešiteľom pilotného 

projektu venovaného gastroparéze  v spolupráci s IKEM a 1.lekárskou fakultou Karlovej 

univerzity. 
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RNDr. Ima Dovinová, PhD.  

pôsobí ako odborný asistent na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Súčasne je externým 

školiteľom na Ústave biochémie a mikrobiológie FCHPT STU a pracuje ako samostatný 

vedecko-výskumný pracovník na Ústave normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej 

akadémie vied. Vyučuje predmety Vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii, 

Toxikológia, Patológia a Laboratórne výpočty.  V experimentálnej práci sa zameriava na 

štúdium redoxnej regulácie kardiovaskulárnych ochorení na zvieracích modeloch a na vzorkách 

pacientov s kardiovaskulárnym rizikom a ochoreniami. Zaoberá sa viacerými 

experimentálnymi technikami: biomonitoringom plazmatických vzoriek experimentálnych 

zvierat a pacientov, fluorescečnými, chemiluminiscenčnými a radioaktívnymi metódami, ako 

aj metódami molekuárno-biologickej detekcie vybraných génov, proteínov a aktivitou 

enzýmov.  Je vedúcou doktorandského a postdoktorandského štúdia od roku 2011 a  školiteľkou 

bakalárskych a diplomových prác od roku 2008. 

 

doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 

pôsobí ako pedagóg na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a ako 

mikrobiológ, laboratórny diagnostik  na oddelení parazitológie v spoločnosti Medirex, a.s., člen 

MedirexGroup. Vyučuje predmety mikrobiológa, parazitológia, vyšetrovacie metódy v 

mikrobiológii a parazitológii. Ďalej pôsobí ako externý pedagóg na Katedre ekológie 

Prírodovedeckej fakulty UK a na Katedre mikrobiológie a virológie, kde vyučuje predmety 

všeobecná a lekárska parazitológia. Je externým pedagógom aj na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite, kde vyučuje v rámci špecializačného štúdia predmet klinická parazitológia. 

Zameriava sa na diagnostiku parazitárnych nákaz a vyšetrovacie metódy v klinickej 

parazitológii. Je vedeckým sekretárom Slovenskej parazitologickej spoločnosti a členom 

revíznej komisie Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS. Je členom expertnej 

skupiny MZSR pre monitoring kalamitných druhov komárov na Slovensku. 

 

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 

pôsobí ako odborný asistent a správca pre Katedru Laboratórnych vyšetrovacích metód v 

zdravotníctve. Zároveň pôsobí ako laboratórny diagnostik v mikrobiologickom laboratóriu 

AnalytX s.r.o.. Vyučuje predmety Bioštatistika, Seminár k bakalárskej a diplomovej práci, 

vedie cvičenia k predmetom Mikrobiológia I. a Mikrobiológia II., Genetika a Vyšetrovacie 

metódy v genetike. Vedecko-výskumnú oblasť zameriava na analýzu antibiotickej rezistencie 
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na regionálnej úrovni. Prostredníctvom štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ sa venuje 

monitorovaniu situácie v oblasti rezistencie na antibiotiká u environmentálnych izolátov 

baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku. Je členom Československej 

spoločnosti mikrobiologickej (ČSSM). 

 

Mgr. Kamila Bírová  

pôsobí ako doktorandka na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 

Zameriava sa na oblasť mikrobiológie. Z tejto oblasti bola aj jej diplomová práca s názvom 

,,Bakteriálne infekcie horných dýchacích ciest“. V súčasnosti pracuje na dizertačnej práci s 

názvom ,,Toxoplazmóza u imunosuprimovaných pacientov“ z oblasti parazitológie. Vyučuje 

predmet Analytická chémia. 

 

Mgr. Lucia Rapantová  

pôsobí ako interný doktorand na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a 

ako zdravotnícky laborant na oddelení klinických laboratórií v Národnom ústave reumatických 

chorôb v Piešťanoch. V roku 2016 ukončila II.st. VŠ na Katedre laboratórnych vyšetrovacích 

metód v zdravotníctve, TU FZaSP. Vyučuje cvičenia k predmetom – VM v biochémii, VM v 

imunológii a VM v hematológii a transfuziológii. Zameriava sa najmä na laboratórnu 

diagnostiku reumatických chorôb a kontrolu kvality práce v laboratóriu. 

 

Mgr. Soňa Hnilicová  

pôsobí ako interná doktorandka na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v 

zdravotníctve. Podieľa sa na výučbe predmetov Biológia, Genetika a Mikrobiológia. Je 

absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor 

Mikrobiológia. V rámci svojej dizertačnej práce sa venuje monitoringu a testovaniu 

nemocničných bakteriálnych kmeňov rezistentných na karbapenémové antibiotiká. Práca je 

súčasťou celoslovenskej štúdie zameranej na monitoringu environmentálnych izolátov baktérií 

získaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku –HOSPITAL-

ENVIRO-REZ. 

 
 
 
 
 



 

173 
 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest 
 
Priemerný vek v kategóriách funkčných miest: 
Profesor: 64 
Docent: 50 
Odborný asistent: 39 
 

 
 

 
Graf č. 17: Percentuálne zastúpenie členov katedry podľa veku 

 
Počet interných učiteľov katedry k 31.12.2017: 15 
Počet externých učiteľov katedry k 31.12.2017: 5 
Počet interných doktorandov katedry k 31.12.2017: 3 
 
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 
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• 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 
• aktívna účasť na seminároch a workshopoch  
• spracovávanie informácií z literatúry 
• samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie. 
• Po ukončení štúdia sa môže absolvent uplatniť:   
• štátne zdravotnícke zariadenia (nemocnice s poliklinikou – oddelenia klinickej 

biochémie, klinickej mikrobiológie, klinickej genetiky, klinickej hematológie, 
patológie, oddelenia klinickej imunológie) – ako iný vysokoškolsky vzdelaný pracovník 
v zdravotníctve 

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

biochemické apod.) 
 
Uskutočňované študijné odbory: 
Doktorandské štúdium (PhD.):  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve -  denné 
• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externé 

Magisterské štúdium (Mgr.): 2(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 
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Počet študentov katedry k 31. 12. 2017: 
 

1. ročník  Bc. štúdia : 101 (interní 93, externí 8)  
2. ročník Bc. štúdia: 58 (interní 58, externí 0) 
3. ročník Bc. štúdia: 76 (interní 73, externí 3)  
1. ročník Mgr. štúdia: 41 (interní 2, externí 39) 
2. ročník Mgr. štúdia: 27 (interní 0, externí 27 /nadštandard 14/)  
 

 

 
Graf. č. 18: Počet študentov katedry LVM FZaSP TU k 31.12.2017 

 

 
Graf. č. 19: Percentuálne zastúpenie študentov odboru LVM vrámci fakulty FZaSP. 

 



 

176 
 

Bakalárske práce vedené a oponované členmi katedry v roku 2017 
 
Interní zamestnanci: 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
Školiteľ: 

• Balogová J.: Imunologická a histologická diagnostika Crohnovej choroby. /Oponent: 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Halašová Phanová S.: Reumatoidné faktory a diagnostika reumatoidnej artritídy. 
/Oponent: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Pekarovičová M.: Kmeňové krvotvorné bunky pupočníkovej krvi a transplantácie. 
/Oponent: prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 

• Petrášová V.: Laboratórna diagnostika porúch fagocytózy. /Oponent: doc. Ing. 
Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Podstavek T.: Laboratórna diagnostika peľových alergií. /Oponent: doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD./ 

• Sláviková P.: Laboratórna diagnostika infekcií vírusom Zika. /Oponent: doc. RNDr. 
František Ondriska, PhD./ 

• Štefanková R.: Protilátky proti erytrocytom a metódy ich stanovenia. /Oponent: RNDr. 
Ima Dovinová, PhD./ 

• Žilinčárová Z.: Laboratórna diagnostika Graves - Basedowovej choroby. /Oponent: 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
Školiteľ: 

• Basarabová S.: Stanovenie biochemických markerov pri poškodení myokardu. 
/Oponent: RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 

• Drábová V.: Laboratórna diagnostika akútnej pankreatitídy. /Oponent: RNDr. Mária 
Dubovská, PhD./ 

• Straňáková L.: Laboratórna diagnostika heparínom indukovanej trombocytopénie. 
/Oponent: RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 

• Šutková D.: Laboratórna diagnostika neplodnosti z imunologických príčin. /Oponent: 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Uhrinová K.: Imunologická diagnostika autoimunitných ochorení štítnej žľazy. 
/Oponent: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Cvečková B.: Prenatálny skríning a diagnostika. /Oponent: prof. RNDr. Vladimír 
Bošák, CSc./ 

• Heger M.: Hyperbilirubinémia v novorodeneckom veku. /Oponent: RNDr. Mária 
Dubovská, PhD./ 
 

 
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
Školiteľ: 

• Bittner J. HPV vírusy a ich laboratórna diagnostika. /Oponent: MUDr. Rudolf Botek/ 
• Bubeníková K.: Proteín p53 a jeho úloha v regulácii bunkového cyklu. /Oponent: 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 
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• Husenicová K.: Laboratórna diagnostika vybraných koronavírusov. /Oponent: 
PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 

• Kondášová M.: Využitie vírusov ako vektorov v génovej terapii. /Oponent: prof. RNDr. 
Vladimír Bošák, CSc./ 

• Kucková A.: Chromozómové aberácie ako etiologický faktor ľudských reprodukčných 
strát a ich diagnostika. /Oponent: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Lojdlová M.: DNA onkogénne vírusy a ich laboratórna diagnostika. /Oponent: prof. 
RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Lukačovičová I.: Mitochondriálne podmienené poruchy metabolizmu. /Oponent: 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

• Michalisková L.: Laboratórna diagnostika svalových distrofií. /Oponent: prof. RNDr. 
Vladimír Bošák, CSc./ 

• Mikulecová A.: Cytogenetická diagnostika chromozómových aberácií. /Oponent: prof. 
RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Grauzová E.: Molekulárny mechanizmus vzniku alkaptonúrie a jej diagnostika. 
/Oponent: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

 
 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
Školiteľ: 

• Budošová D.: Radioizotopová scintigrafia žalúdka v diagnostike diabetickej a 
idiopatickej gastroparézy. /Oponent: Mgr. Zuzana Bárdyová/ 

• Medová V.: Možnosti využitia termoluminiscenčných dozimetrov pri sterilných 
operačných výkonoch. /Oponent: Mgr. Zuzana Bárdyová/ 

 
 
PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD. 
Školiteľ: 

• Čepáková Z.: Laboratórna diagnostika Chlamydie trachomatis vo Fakultnej nemocnici 
Trenčín. /Oponent: MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

• Fajbiková G.: Bakteriálna meningitída a jej špecifiká. /Oponent: MUDr. Rudolf Botek/ 
• Hrancová S.: Hemofilové invazívne infekcie. /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, 

PhD./ 
• Kolková M.: Meningokokové infekcie spôsobené baktériou Neisseria meningitidis. 

/Oponent: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD./ 
• Kondulová P.: Výskyt pertussis v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku. /Oponent: Mgr. 

Lenka Micháliková, PhD./ 
• Pristyáková A.: Význam stanovenia fekálneho kalprotektínu z pohľadu laboratórnej 

diagnostiky u pacientov s Ulceróznou kolitídou. /Oponent: doc. PharmDr. Pavol Beňo, 
CSc./ 

• Scherková M.: Problematika diagnostiky a terapie neuroborelióz. /Oponent: MUDr. 
Rudolf Botek/ 
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MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 
Školiteľ: 

• Chovancová L.: Laboratórna diagnostika najvýznamnejších helmintóz: významnej 
súčasti zanedbávaných tropických ochorení. /Oponent: doc. RNDr. František Ondriska, 
PhD./ 

• Dibalová M.: Najčastejšie kliešťami prenášané infekčné ochorenia - laboratórna 
diagnostika. /Oponent: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD./ 

• Dojčanská N.: Laboratórna diagnostika bakteriálnych pôvodcov hnačkových ochorení. 
/Oponent: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD./ 

• Dvorščáková I.: Metódy sledovania ľudského intestinálneho mikrobiómu. /Oponent: 
Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 

• Győriová A.: Biochemické markery využívané pri diagnostike a prognóze sepsy - 
význam a možnosti laboratórneho stanovenia. /Oponent: doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD./ 

• Jobbágyová T.: Laboratórna diagnostika hemoragickej horúčky spôsobenej vírusom 
Ebola. /Oponent: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD./ 

• Mazuráková T.: Laboratórna diagnostika bakteriálnych infekcií močového traktu. 
/Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 

• Pinkasová I.: Laboratórna diagnostika multirezistentných baktérií - významných 
pôvodcov nozokomiálnych nákaz. /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 

• Rocková S.: Nazálne nosičstvo kmeňov Staphylococcus aureus rezistentných 
k meticilínu. /Oponent: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 

• Šaravská V.: Porovnanie rôznych diagnostických metód stanovenia meticilín 
rezistentných kmeňov Staphylococcus aureus. /Oponent: PaedDr.RNDr. Jana 
Špajdelová, PhD./ 

• Kubányiová L.: Laboratórna diagnostika medicínsky významných intestinálnych 
parazitárnych ochorení. /Oponent: MUDr. Rudolf Botek/ 
 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. 
Školiteľ: 

• Dávidová J.: Laboratórna diagnostika vyšetrenia acidobázickej rovnováhy. /Oponent: 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Ondrášková N.: Význam laboratórneho vyšetrenia enzýmov pri pankreatitíde. 
/Oponent: MUDr. Rastislav Husťak/ 

• Reľovská M.: Klinicko-biochemická diagnostika ischémie myokardu. /Oponent: 
MUDr. Rastislav Husťak/ 

• Viravcová L.: Hladina homocysteínu v krvi a jej vplyv na riziko vzniku infarktu 
myokardu. /Oponent: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Báťová K.: Stanovenie vybraných indikátorov zápalových procesov - C-reaktívneho 
proteínu, prokalcitonínu a a interleukínu 6 a ich diagnostický význam. /Oponent: doc. 
PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 
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doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
Školiteľ: 

• Fedičová N.: Diagnostika vírusovej hepatitídy A, B. /Oponent: MUDr. Rudolf Botek/ 
• Gúčiková B.: Liečba a diagnostika trichomoniázy. /Oponent: doc. RNDr. František 

Ondriska, PhD./ 
• Huláková M.: Diagnostika tuberkulózy a jej rezistentných foriem. /Oponent: Mgr. 

Lenka Micháliková, PhD./ 
• Lapínová T.: Laboratórna diagnostika Crohnovej choroby. /Oponent: MVDr. Alžbeta 

Kaiglová, PhD./ 
• Lapšanská V.: Koinfekcia HIV a TBC. /Oponent: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD./ 
• Miková M.: Laboratórna diagnostika a liečba malárie. /Oponent: RNDr. Jaroslava 

Brňová, PhD./ 
• Považancová D.: Laboratórna diagnostika respiračných ochorení dolných dýchacích 

ciest. /Oponent: RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 
• Špániková A.: Laboratórna diagnostika toxoplazmózy. /Oponent: doc. RNDr. František 

Ondriska, PhD./ 
• Tarabová D.: Terapeutické monitorovanie liečiv - súčasný stav a možnosti. /Oponent: 

RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 
• Viselková T.: Laboratórna diagnostika hypertenzie. /Oponent: RNDr. Ima Dovinová, 

PhD./ 
• Krupová M.: Poruchy štítnej žľazy, ich diagnostika a možnosti liečby. /Oponent: doc. 

RNDr. Martina Horváthová, PhD./ 
• Kučerová I.: Diagnostika histamínovej intolerancie. /Oponent: doc. Ing. Stanislava 

Blažíčková, PhD./ 
 
Mgr. Zuzana Bárdyová 
Školiteľ: 

• Kaščáková K.: Vyšetrenie srdca a ciev pomocou invazívnej a neinvazívnej 
koronarografie. /Oponent: RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 

 
Mgr. Lenka Micháliková 
Školiteľ: 

• Špacírová E.: Využitie metód molekulárnej biológie v diagnostike rezistencie na 
antibiotiká. /Oponent: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 

 
Interní doktorandi: 
 
Mgr. Soňa Hnilicová 
Školiteľ: 

• Kozáková V.: Laboratórna analýza pitnej vody a úprava vody za účelom zvýšenia jej 
kvality. /Oponent: RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 

 
Eterní zamestnanci: 
 
MUDr. Iveta Kopecká, PhD. 
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Školiteľ: 
• Benko F.: Farbiace metódy v histológii. /Oponent: RNDr. Iveta Andelová/ 
• Beňová S.: Prínos imunohistochemického vyšetrenia k diagnostike karcinómov pľúc. 

/Oponent: RNDr. Iveta Andelová/ 
• Gulášová L.: Histologická diagnostika malígnych nádorov kože. /Oponent: 

PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 
• Janešíková N.: Histologická diagnostika tumorov obličiek. /Oponent: RNDr. Iveta 

Andelová/ 
• Janošková G.: Histologická diagnostika malígnych tumorov štítnej žľazy. /Oponent: 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 
• Kmecová N.: Histologická diagnostika malígnych lymfómov. /Oponent: RNDr. Iveta 

Andelová/ 
• Maníková Z.: Význam imunohistochemických metód v diagnostike. /Oponent: doc. 

Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 
• Srničková B.: Vyšetrovacie metódy v cytológii. /Oponent: RNDr. Iveta Andelová/ 
• Šuchaňová S.: Histologické vyšetrenie placenty. /Oponent: MUDr. Rastislav Husťak/ 
• Szabóová E.: Cytologická diagnostika karcinómu krčka maternice. /Oponent: MUDr. 

Rastislav Husťak/ 
• Kováčiková P.: Histologická diagnostika zhubných nádorov žalúdka. /Oponent: RNDr. 

Iveta Andelová/ 
 
MUDr. Rudolf Botek 
Školiteľ: 

• Vážanová V.: Laboratórna diagnostika karbapenemáz. /Oponent: doc. PharmDr. Pavol 
Beňo, CSc./ 

• Gomoľáková M.: Laboratórna diagnostika Clostridium difficile. /Oponent: 
PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 

 
MUDr. Andrea Labancová 
Školiteľ: 

• Beňová A.: Akútna lymfatická leukémia. /Oponent: RNDr. Zuzana Holopová 
Brodanská/ 

 
MUDr. Ivana Plameňová, PhD. 
Školiteľ: 

• Búthová S.: Laboratórna diagnostika syndrómu lepivých trombocytov. /Oponent: 
RNDr. Zuzana Holopová Brodanská/ 

 
RNDr. Zuzana Holopová Brodanská 
Školiteľ: 

• Novotná I.: Laboratórna diagnostika Chronickej myelocytovej leukémie. /Oponent: 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 
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Diplomové práce vedené a oponované členmi katedry v roku 2017 
 
Interní zamestnanci: 
 
MUDr. Iveta Kopecká, PhD. 
Školiteľ: 

• Gáborová L.: Histologická diagnostika zhubných nádorov žlčníka. /Oponent: doc. 
RNDr. Martina Horváthová, PhD./ 

• Györgyová I.: Histologická diagnostika nádorov ovária. /Oponent: prof. RNDr. 
Vladimír Bošák, CSc./ 

 
 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 
Školiteľ: 

• Jancíková K.: Vyhodnotenie vplyvu nemocničného prostredia na vznik uroinfekcií 
spôsobených baktériou Klebsiella pneumoniae. /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, 
PhD./ 

 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
Školiteľ: 

• Kaštanová Z.: Spirometria a astma v peľovej sezóne a mimo peľovej sezóny. /Oponent: 
MUDr. Jana Korytárová/ 

 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
Školiteľ: 

• Martinka N.: Využitie imunochromatografie a TLC chromatografie v toxikologickej 
analýze drog. /Oponent: RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 

• Vaňová D.: Fytofarmaká v liečbe mierneho zápalu močových ciest. /Oponent: MVDr. 
Alžbeta Kaiglová, PhD./ 
 

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 
Školiteľ: 

• Pisklová D.: Stanovenie rezistencie na antituberkulotiká - porovnanie klasických a 
molekulárno - genetických metód. /Oponent: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 

 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
Školiteľ: 

• Slezák M.: Terapeutické monitorovanie koncentrácií antimykotík. /Oponent: doc. 
RNDr. František Ondriska, PhD./ 

 
Externí školitelia: 
 

• Cepková D.: Základné predodberové laboratórne vyšetrenia u darcu krvi. /Oponent: 
RNDr. Zuzana Holopová Brodanská/ 

• Koleňáková M.: Vrodená trombofília - rezistencia na aktivovaný proteín C. /Oponent: 
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 
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• Lukáčová M.: Diabetes mellitus - jeho laboratórna diagnostika a sledovanie stavu 
pacientov. /Oponent: RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 

• Oravski P.: Srovnání výsledků některých parametrů z analyzátoru Wondfo Finecare™II 
FIA Meter s rutinními metodami v akreditované laboratoři. /Oponent: Mgr. Lenka 
Micháliková, PhD./ 

• Tichá V.: Definice a rizika vzniku metabolického syndromu, prevalence výskytu u 
pacientů s diabetem mellitem. /Oponent: RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 

• Tománková I.: Studium klinicko-biochemických parametrů v prenatální diagnostice. 
/Oponent: RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 

• Tyrolová (Huljaková) M.: Zmeny hladín AMH u žien v závislosti od veku. /Oponent: 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

Dizertačné práce vedené a oponované členmi katedry v roku 2017 
 
Interný doktorand 

• Mgr. Zuzana Bárdyová: Monitorovanie radiačnej záťaže pacientov podstupujúcich 
CT koronarografické vyšetrenie v Slovenskej republike a optimalizácia fyzikálnych 
parametrov vyšetrenia /školiteľ: doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD./ 
 

Externý doktorand 
• MUDr. Jarmila Kabátová: Laboratórna diagnostika celiakie /školiteľ: prof. RNDr. 

Vladimír Bošák,CSc./ 
 

Témy prác interných doktorandov katedry: 
 

• Mgr. Kamila Bírová: Toxoplazmóza u imunosuprimovaných pacientov /školiteľ: 
doc.RNDr. František Ondriska,PhD./ 

• Mgr. Soňa Hnilicová: Molekulárno-epidemiologická analýza karbapenemázy 
produkujúcich baktérií izolujúcich z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR 
/školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Bošák,CSc./ 

• Mgr. Lucia Rapantová: Laboratŕne parametre bunkovej imunity pri bilogickej liečbe 
systémového lupus erythematosus /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 

 

Témy prác externých doktorandov katedry: 
 

• MUDr. Rudolf Botek: Diagnostika chlamýdiových infekcií /školiteľ: doc. Ing. 
Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 

• Ing. Irena Scholtzová: Voľné ľahké reťazce- klinický význam v diagnostike 
monoklonálnych gamapatií /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 

• RNDr. Silvia Vašková: Tvorba biofilmu klinickými močovými izolátmi recidivujúcich 
uroinfekcií /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 
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• MUDr. Janka Korytárová: Vitamín D a jeho vplyv na imunitu a alergické a respiračné 
ochorenia /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 

• RNDr.Iveta Andelová: Optimálny diagnostický algoritmus nemalobunkového 
karcinómu pľúc z pohľadu patológie /školiteľ: prof.Ing. Ján Vojtaššák,CSc./ 

• MUDr. Daniel Čambál: Využitie nátruiretikých peptidov u žien s gestačným 
hypertéznym sydrómom /školiteľ: prof. MUDr. Juraj Hromec,CSc./ 

• MUDr. Jaroslava Lešková: Nové prístupy identifikácie rizika kardiotoxicidy prei 
chemoterapeutickej a biologickej liečbe u onkologického pacienta /školiteľ: Doc. 
PharmDr. Pavol Beňo,PhD./ 

• Mgr. Micholas Martinka: Markeryexidačného a karbonylového stresu pri zlyhávaní 
srdca a ich aplikácie v klinickej praxi /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 

• Mgr. Mária Patoprstá /školiteľ: prof. Ing. Ján Vojtaššák,CSc./ 
• Mgr. Ján Sitko: Dyslipidémia ako rizikový faktor kardiovaskulárnych komorbidit pri 

systémovom lupus erythematosus /školiteľ: doc.Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./   
 
 
 
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 
 
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. 

 
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
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• Infekčná klinika, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Urologické oddelenie 
Fakultná nemocnica Trnava 

 
Tabuľka č. 40: Plán zvyšovania kvalifikácie členov katedry 2017 
Meno, Priezvisko, vedecko-
pedagogický titul 

2017 2018 2019 2020 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  prof.   
PaedDr. Jana Špajdelová, PhD.    doc. 
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.  doc.   

 
Tabuľka č. 41: Vedecká a publikačná činnosť 

Kód 
publikácie 

typ publikácie počet 

  citácie, ohlasy 5 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 4 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 4 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 10 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 4 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 12 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 37 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 
GHG Práce zverejnené na internete 2 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 2 

SPOLU 87 

 

Prehľad publikačnej činosti za rok 2017 
 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
• ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Využívanie termoluminiscenčnej dozimetrie v CT koronarografii / Zuzana Bárdyová, Martina 
Horváthová, Denisa Nikodemová. In: Bezpečnost jaderné energie. - ISSN 1210-7085. - Roč. 
25 (63), č. 5/6 (2017), s. 176-184. 
• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Klinický audit ako prostriedok kontinuálneho zlepšovania kvality v rádiológii / Martina 
Horváthová, Denisa Nikodemová. In: Slovenská rádiológia. - ISSN 1335-0625. - Roč. 23, č. 1 
(2016), s. 27-30. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
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Návrh národných diagnostických referenčných úrovní v CT koronarografii / Zuzana Bárdyová, 
Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. In: XXXIX. Dni radiačnej ochrany. - Bratislava : 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-89702-40-4. - S. 25. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Návrh nových národných diagnostických referenčných úrovní a ich význam v procese 
optimalizácie lekárskeho ožiarenia / Denisa Nikodemová et al. 
In: XXXIX. Dni radiačnej ochrany. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-89702-40-4. - S. 13. 
 
Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD. 
• ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Využívanie termoluminiscenčnej dozimetrie v CT koronarografii / Zuzana Bárdyová, Martina 
Horváthová, Denisa Nikodemová. In: Bezpečnost jaderné energie. - ISSN 1210-7085. - Roč. 
25 (63), č. 5/6 (2017), s. 176-184. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Návrh národných diagnostických referenčných úrovní v CT koronarografii / Zuzana Bárdyová, 
Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. In: XXXIX. Dni radiačnej ochrany. - Bratislava : 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-89702-40-4. - S. 25. 
 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Možnosť vynechania enterobioptických vyšetření detí a adolescentov s podozrením na celiakiu 
v zmysle odporúčaní ESPGHAN = Evaluation and applicability of nonbiopsy criteria in 
children and adolescents according to espghan for diagnosis of celiac disease / Jarmila 
Kabátová et al. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 71, č. 6 (2017), 
s. 469-475.  - SCOPUS 
• Ohlasy: 
2017 [1] MITROVÁ, K. Dětská gastroenterologie a hepatologie = Pediatric gastroenterology 
and hepatology. In Gastroenterologie a hepatologie, roč. 71, č. 6, 2017, s. 466. ISSN 1804-
7874. – SCOPUS 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Prvé skúsenosti s katétrovou konfokálnou laserovou endomikroskopiou (pCLE) v 
biliodigestívnej endoskopii = First experience with probe-based confocal laser endomicroscopy 
(pCLE) in biliodigestive endoscopy / Barbora Lőrincz et al. In: Gastroenterologie a hepatologie. 
- ISSN 1804-7874. - Vol.71, Issue 3 (2017), s. 220-223. – SCOPUS 
• AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
Alkaptonurie a ochronóza / Jozef Rovenský, Vladimír Bošák, Marián Kovalančík, Jozef Lukáč. 
In: Oftalmorevmatologie. - Praha : Galén, 2017. - ISBN 978-80-7492-294-7. - S. 184-196.. - 
Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13865.pdf 
• AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
Genetic Factors in Giant Cell Arteritis and Polymyalgia Rheumatica / Vladimír Bošák. 
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In: Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. - Cham : Springer, 2017. - ISBN 978-3-
319-52221-0. - S. 57-68.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14101.pdf, 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52222-7_6 
• AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
Relabující polychondritida a oční projevy / Jozef Rovenský, Vladimír Bošák, Miloš Krúpa, Igor 
Kozák. 
In: Oftalmorevmatologie. - Praha : Galén, 2017. - ISBN 978-80-7492-294-7. - S. 144-155.. - 
Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13864.pdf 
 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Možnosť vynechania enterobioptických vyšetření detí a adolescentov s podozrením na celiakiu 
v zmysle odporúčaní ESPGHAN = Evaluation and applicability of nonbiopsy criteria in 
children and adolescents according to espghan for diagnosis of celiac disease / Jarmila 
Kabátová et al. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 71, č. 6 (2017), 
s. 469-475. - SCOPUS 
• Ohlasy: 
2017 [1] MITROVÁ, K. Dětská gastroenterologie a hepatologie = Pediatric gastroenterology 
and hepatology. In Gastroenterologie a hepatologie, roč. 71, č. 6, 2017, s. 466. ISSN 1804-
7874. – SCOPUS 
• AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
Immunocompetent Cells and Their Role in Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis / 
Stanislava Blažíčková, Jozef Rovenský, and Richard Imrich. 
In: Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. - Cham : Springer, 2017. - ISBN 978-3-
319-52221-0. - S. 45-56.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14100.pdf, 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52222-7_5 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Systémový lupus erythematosus u mužov / Jozef Rovenský, Stanislava Blažíčková. In: Česká 
revmatologie. - ISSN 1210-7905. - Roč. 24, č. 3 (2016), s. 107. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Laboratórny obraz nefritídy pri SLE / L. Rapantová et al. In: Rheumatologia. - ISSN 1210-
1931. - Roč. 31, č. 2 (2017), s. 93. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Biomarkery v diagnostike systémového Lupus erythematosus / L. Rapantová, Stanislava 
Blažíčková. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A31-A32. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Vitamín D a riziko vzniku karcinómu prsníka / Janka Korytárová et al. In: Klinická imunológia 
a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč. 27., č. 3 (2017), s. 24-25. 
 
PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. 
• ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
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Laboratórna technika / Jana Špajdelová ; [rec. Martina Horváthová, Pavol Beňo, Alžbeta 
Kaiglová]. - 1. vyd. - Trnava : Rapos, 2017. - 105 s. ; [4,1 AH]. - ISBN 978-80-89658-12-1.. - 
Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13934.pdf 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Chemotaktická odpoveď Ceanorhabditis elegans po expozícii moču onkologických pacientov 
= Chemotactic response of Caenorhabditis elegans after exposure to urine of cancer patients / 
Alžbeta Kaiglová, Júlia Kalistová, Pavol Beňo, Jana Špajdelová. In: Zdravotníctvo a sociálna 
práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 142-144. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Circulation of the complex Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus in Považské Podolie 
/ Jana Špajdelová, Alžbeta Kaiglová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 
(2017), s. A37. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Analysis of upper respiratory tract infections caused by selected strains of bacteria during 2015 
in catchment area of Litomyšl hospital / K. Bírová, Jana Špajdelová, J. Janečková, Alžbeta 
Kaiglová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A3. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Vírusové infekcie horných dýchacích ciest / Jana Špajdelová et al. In: XXII. Červenkove dni 
preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2017. - ISBN 978-
80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 14-15. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Diagnostika a terapia neuroborelióz / Martina Scherková, Jana Špajdelová, Martin Chren. In: 
XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 16-17. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Porovnanie výskytu MRSA medzi dvomi komunitami / Alžbeta Kaiglová et al. In: XXII. 
Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 
2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 17-18. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Antibiotická liečba u vybraných patogénov horných dýchacích ciest / Kamila Bírová et al. In: 
XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 22. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Diagnostics of respiratory infections with the use of commercial multiplex-based PCR kits 
Anyplextm II RB5 Detection and Anyplextm II RV16 Detection / N. Botek et al. In: 
Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A8. 
 
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 
• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Effect of long-term culture on the biological and morphological characteristics of human 
adipose tissue-derived stem Cells / L. Danišovič et al. In: Journal of Physiology and 
Pharmacology. - ISSN 0867-5910. - Vol. 68, Issue 1 (2017), s. 149-158. 
CCC. - Spôsob prístupu: 
http://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/02_17/articles/15_article.html 
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doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
• ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Farmakológia pre ošetrovateľstvo a LVM v zdravotníctve / Pavol Beňo, Miron Šramka ; [rec. 
Attila Czirfusz, Štefan Galbavý et al.]. - 1. vyd. - Báčsky Petrovec : Ústav sociálnej práce M. 
Luthera, 2017. - 160 s. - ISBN 978-86-80092-28-7. 
• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Detection of schistosomiasis applicable for primary health care facilities in endemic regions of 
Africa / Alžbeta Kaiglová, Pavol Beňo, Mwatasa J.S. Changoma. In: Biologia. - ISSN 0006-
3088. - Vol. 72, Issue 10 (2017), s. 1113-1120. 
CCC. - Spôsob prístupu: https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2017.72.issue-10/biolog-
2017-0128/biolog-2017-0128.xml 
• ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Crohnova choroba - review / Pavol Beňo, Andrea Judinová, Ingrid Juhásová. In: Logos 
Polytechnikos. - ISSN 1804-3682. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 4-13. 
• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Úspešná liečba popálenín prípravkom Jodermal A® : kazuistika / Pavol Beňo. In: 
Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 2 (2017), s. 59-61. 
• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Infekčné ochorenia preventabilné očkovaním = Infectious diseases preventable by vaccination 
/ Peter Špringer et al. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Vol. 12, No 1 
(2017), s. 33-44. 
• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Komunikácia so sluchovo postihnutým pacientom v kontexte ošetrovateľskej praxe / I. 
Juhásová, M. Dobrovičová, P. Beňo. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - 
Roč. 12, č. 4 (2017), s. 45-54. 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Consumption of Medicaments in the Slovak Republic / Pavol Beňo, Martin Samohýl. In: 
Iranian journal of public health. - ISSN 2251-6085. - Vol. 46, No. 7 (2017), s. 995-996. 
WOS. - Spôsob prístupu: http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/10407 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Laboratory methods for diagnostics of HIV infection and HIV-associated neuroinfections / 
Pavol Beňo, Alžbeta Kaiglová, Martin Samohýl. In: Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-
780X. - Vol. 37, Issue 8 (2016), s. 525-533. 
WOS 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
The Treated Drug Users in the Slovak Republic / Pavol Beňo, Martin Samohýl. In: Iranian 
journal of public health. - ISSN 2251-6085. - Vol. 46, No. 9 (2017), s. 1295-1296. 
WOS. - Spôsob prístupu: http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/11007 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Implementácia etického kódexu v sociálnych službách = Implementation of the codes of ethics 
in social service / Lucia Ludwigh Cintulová, Pavol Beňo. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - 
ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 80-82. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
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Nové trendy v komunikácii s pacientmi so sluchovým postihnutím na oddelení plastickej 
chirurgie = New trends in communication with patients with hearing impairment on department 
of plastic surgery / Dušan Guba, Pavol Beňo, Jana Sestrienková. In: Zdravotníctvo a sociálna 
práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 104-106. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Komunikácia so sluchovo postihnutým pacientom v kontexte ošetrovateľstva = 
Communication with a hearing impaired patients in the context of nursing / Pavol Beňo, Ingrid 
Juhásová. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum 
(2017), s. 126-127. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Informovanosť verejnosti o fetálnom alkoholovom syndróme = Public awareness of fetal 
alcohol syndrome / Ingrid Juhásová, Pavol Beňo, Zuzana Janušková. In: Zdravotníctvo a 
sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 139-141. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Chemotaktická odpoveď Ceanorhabditis elegans po expozícii moču onkologických pacientov 
= Chemotactic response of Caenorhabditis elegans after exposure to urine of cancer patients / 
Alžbeta Kaiglová, Júlia Kalistová, Pavol Beňo, Jana Špajdelová. In: Zdravotníctvo a sociálna 
práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 142-144. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Názory osôb so sluchovým postihnutím na pomoc kompenzačnej pomôcky - načúvacieho 
aparátu = Opinions of people with hearing impairment on help of a compensatory aid - hearing 
device / Marian Marák, Pavol Beňo. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - 
Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 157-159. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Sexuální deviace v percepci sociální práce = Sexual deviations in perception of social work / 
Jana Novotná, Pavol Beňo. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 
4, Supplementum (2017), s. 160-161. 
 
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 
• AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Active surveillance of health care associated infections using microbiologic data from 
laboratory informations system in FN Trnava in 2016 / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera 
Rusnáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0061-4. - CD-ROM; S. 101-
104. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Testovanie produkcie biofilmu Pseudomonas aeruginosa izolovaných z vnútorných rozvodov 
pitnej vody v zdravotníckom zariadení / Soňa Hnilicová et al. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 
1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A15-A16. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Výskumom k efektívnej prevencii nemocničných infekcií : informácia o otvorení Výskumného 
centra mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií FZaSP TU / Jaroslava Brňová. 
In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-
80-89797-28-8. - S. 9. 
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• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Analýza dostupnosti výsledkových indikátorov kvality pre oblasť nozokomiálnych nákaz vo 
FN Trnava / Janka Prnová et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi 
management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. - S. 11. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Využitie ATP luminometrie v monitoringu prostredia operačných sál / Zuzana Škvarková, 
Janka Prnová, Jaroslava Brňová. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi 
management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. - S. 14. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Kontrola šírenia MDR mikroorganizmov v zdravotníckych zariadeniach : poznatky z kurzu 
ECDC, Stockholm, september 2017 / Jaroslava Brňová. In: Surveillance nemocničných nákaz. 
- Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. - S. 20. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Výskyt MDR baktérií izolovaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadení v SR : 
výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015 verzus 2016 / Soňa Hnilicová et al. In: 
Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-
89797-28-8. - S. 24. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Rhodotorula mucilaginosa ako pôvodca závažnej nozokomiálnej mykotickej sepsy / Lenka 
Micháliková et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 
2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. - S. 25. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Postavenie infektológa v prevencii šírenia MDR baktérií / Anna Strehárová, Jaroslava Brňová. 
In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-
80-89797-28-8. - S. 27. 
 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 
• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Detection of schistosomiasis applicable for primary health care facilities in endemic regions of 
Africa / Alžbeta Kaiglová, Pavol Beňo, Mwatasa J.S. Changoma. In: Biologia. - ISSN 0006-
3088. - Vol. 72, Issue 10 (2017), s. 1113-1120. 
CCC. - Spôsob prístupu: https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2017.72.issue-10/biolog-
2017-0128/biolog-2017-0128.xml 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Laboratory methods for diagnostics of HIV infection and HIV-associated neuroinfections / 
Pavol Beňo, Alžbeta Kaiglová, Martin Samohýl. In: Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-
780X. - Vol. 37, Issue 8 (2016), s. 525-533. 
WOS 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Chemotaktická odpoveď Ceanorhabditis elegans po expozícii moču onkologických pacientov 
= Chemotactic response of Caenorhabditis elegans after exposure to urine of cancer patients / 
Alžbeta Kaiglová, Júlia Kalistová, Pavol Beňo, Jana Špajdelová. In: Zdravotníctvo a sociálna 
práca. - ISSN 1336-9326. - Roč. 12, č. 4, Supplementum (2017), s. 142-144. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
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Circulation of the complex Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus in Považské Podolie 
/ Jana Špajdelová, Alžbeta Kaiglová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 
(2017), s. A37. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Porovnanie výskytu MRSA medzi dvomi komunitami / Alžbeta Kaiglová et al. In: XXII. 
Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 
2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 17-18. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Antibiotická liečba u vybraných patogénov horných dýchacích ciest / Kamila Bírová et al. In: 
XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 22. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Vírusové infekcie horných dýchacích ciest / Jana Špajdelová et al. In: XXII. Červenkove dni 
preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2017. - ISBN 978-
80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 14-15. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Analysis of upper respiratory tract infections caused by selected strains of bacteria during 2015 
in catchment area of Litomyšl hospital / K. Bírová, Jana Špajdelová, J. Janečková, Alžbeta 
Kaiglová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A3. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Diagnostics of respiratory infections with the use of commercial multiplex-based PCR kits 
Anyplextm II RB5 Detection and Anyplextm II RV16 Detection / N. Botek et al. In: 
Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A8. 
• GHG Práce zverejnené na internete 
Pedagógovia z Trnavskej univerzity vzdelávajú aj na kenskom pobreží / Denisa Jakubcová et 
al. - Popis urobený: 23.02.2018 In: Skolskyservis.sk. - online; 10.3.2017. 
• Ohlasy: 
2017 [6] JURČO, M. Trnavskí odborníci úspešne naštartovali v Keni niekoľko projektov. In 
Novinky z radnice : život a kultúra Trnavy, roč. 28, č. 3, 2017, s. 17-18. ISSN 1339-8989.. - 
Spôsob prístupu: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pedagogovia-z-trnavskej-
univerzity-vzde/33154-clanok.html 
• GHG Práce zverejnené na internete 
Odborníci z Trnavskej univerzity zlepšujú životy ľuďom na kenskom pobreží / Zuzana Kráľová 
et al. - Popis urobený: 23.02.2018 In: PNky.sk. - ISSN [nie je]. - online; 23.2.2017. 
• Ohlasy: 
2017 [6] JURČO, M. Trnavskí odborníci úspešne naštartovali v Keni niekoľko projektov. In 
Novinky z radnice : život a kultúra Trnavy, roč. 28, č. 3, 2017, s. 17-18. ISSN 1339-8989.. - 
Spôsob prístupu: https://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-zlepsuju-
zivoty-ludom-kenskom-pobrezi/ 
• GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 
Keňa - krásna a boľavá / Alžbeta Kaiglová. In: Universitas Tyrnaviensis. - ISSN 1338-9025. - 
č. 1 (2017), s. 28-29. 
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MUDr. Rastislav Husťak 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Prvé skúsenosti s katétrovou konfokálnou laserovou endomikroskopiou (pCLE) v 
biliodigestívnej endoskopii = First experience with probe-based confocal laser endomicroscopy 
(pCLE) in biliodigestive endoscopy / Barbora Lőrincz et al. In: Gastroenterologie a hepatologie. 
- ISSN 1804-7874. - Vol.71, Issue 3 (2017), s. 220-223. 
SCOPUS 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Možnosť vynechania enterobioptických vyšetření detí a adolescentov s podozrením na celiakiu 
v zmysle odporúčaní ESPGHAN = Evaluation and applicability of nonbiopsy criteria in 
children and adolescents according to espghan for diagnosis of celiac disease / Jarmila 
Kabátová et al. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 71, č. 6 (2017), 
s. 469-475. 
SCOPUS 
• Ohlasy: 
2017 [1] MITROVÁ, K. Dětská gastroenterologie a hepatologie = Pediatric gastroenterology 
and hepatology. In Gastroenterologie a hepatologie, roč. 71, č. 6, 2017, s. 466. ISSN 1804-
7874. – SCOPUS 
doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 
• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Human Dirofilaria repens infections diagnosed in Slovakia in the last 10 years (2007-2017) / 
Martina Miterpáková et al. In: Wiener klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 129, 
Issue 17-18 (2017), s. 634-641. 
CCC. - Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00508-017-1233-8 
• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Assessment of the diagnostic value of specific anti-Toxocara IgA in Slovakian patients 
suspected to have toxocarosis / Vojtech Boldiš, František Ondriska, Simona Lipková. In: Folia 
Microbiologica. - ISSN 0015-5632. - Online First Articles; First Online: 06 December 2017; 
Received: 22 February 2017; Accepted: 23 November 2017; s. 1-7. 
SCOPUS. - Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/s12223-017-0572-1 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Occurrence of various genotypes of Cryptosporidium parvum and Cryptosporidium hominis in 
immunosupressed and immunocompetent patients / E. Hatalová et al. In: Kongres klinické 
mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. - Praha : Guarant International, 2017. - 
ISBN 978-80-906662-5-2. - S. 106. 
• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Molecular diagnosis of Cryptosporidium parvum and Blastocystic hominis in human faeces 
samples / A. Valenčáková et al. In: Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a 
epidemiologie. - Praha : Guarant International, 2017. - ISBN 978-80-906662-5-2. - S. 105. 
• BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Infekcie CNS spôsobené parazitmi / František Ondriska. In: Správy klinickej mikrobiológie. - 
ISSN 1338-645X. - Roč. 17., č. 3-4 (2017), s. 19-27. 
• GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 
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Za profesorom MUDr. Gustávom Čatárom, DrSc. / František Ondriska. In: Správy klinickej 
mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Roč. 17., č. 3-4 (2017), s. 36-37. 
 
 
Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Testovanie produkcie biofilmu Pseudomonas aeruginosa izolovaných z vnútorných rozvodov 
pitnej vody v zdravotníckom zariadení / Soňa Hnilicová et al. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 
1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A15-A16. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Laboratórne testovanie antibiotickej rezistencie u kmeňov získaných z nemocničného 
ekosystému lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku / Lenka Micháliková. In: 
Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A25-A26. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Porovnanie výskytu MRSA medzi dvomi komunitami / Alžbeta Kaiglová et al. In: XXII. 
Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 
2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 17-18. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Výskyt MDR baktérií izolovaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadní v SR : 
výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015 verzus 2016 / Soňa Hnilicová et al. In: 
Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-
89797-28-8. - S. 24. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Rhodotorula mucilaginosa ako pôvodca závažnej nozokomiálnej mykotickej sepsy / Lenka 
Micháliková et al. In: Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 
2017. - ISBN 978-80-89797-28-8. - S. 25. 
 
Mgr. Kamila Bírová 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Antibiotická liečba u vybraných patogénov horných dýchacích ciest / Kamila Bírová et al. In: 
XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 
management, 2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 22. 
 
Mgr. Lucia Rapantová 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Biomarkery v diagnostike systémového Lupus erythematosus / L. Rapantová, Stanislava 
Blažíčková. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A31-A32. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Laboratórny obraz nefritídy pri SLE / L. Rapantová et al. In: Rheumatologia. - ISSN 1210-
1931. - Roč. 31, č. 2 (2017), s. 93. 
 
Mgr. Soňa Hnilicová 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
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Testovanie produkcie biofilmu Pseudomonas aeruginosa izolovaných z vnútorných rozvodov 
pitnej vody v zdravotníckom zariadení / Soňa Hnilicová et al. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 
1339-3022. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A15-A16. 
• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Výskyt MDR baktérií izolovaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadení v SR : 
výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015 verzus 2016 / Soňa Hnilicová et al. In: 
Surveillance nemocničných nákaz. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-
89797-28-8. - S. 24. 
 

Členstvo vo významných akademických, vedeckých a iných orgánoch 
 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

• Členstvo v odborných spoločnostiach: 
o Slovenská imunologická spoločnosť – člen výboru 
o Slovenská lekárska spoločnosť 
o Slovenská reumatologická spoločnosť 
o Slovenská spoločnosť klinických alergológov a imunológov 
o Slovenská komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov – 

člen disciplinárnej  a kontrolnej komisie 
o Česká společnosť pro analytickou cytológii 

• Člen vedeckej rady TU FZaSP Trnava do r. 2017 
• Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR – od 1.2.2008 do r.2015 
• člen redakčnej rady časopisu Rheumatologia – od r.2010 
• člen etickej komisie FSZP TU Trnava 

 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

• člen redakčnej rady časopisu Rheumatologia – od r.1992 
• člen redakčnej rady časopisu Slovak Journal of Health Sciences – od r.2015 
• člen Vedeckej rady Jihočeskej univerzity České Budějovice – od r. 2012 
• člen European Federation for Immunogenetics (EFI) - od r. 1993 
• člen Slovenskej imunologickej spoločnosti - od r. 2003, člen výboru – 2008-2014 
• člen Slovenskej lekárskej spoločnosti - od r. 1980 
• člen Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov - od. r. 1995 
• člen redakčnej rady časopisu Rheumatologia – od r.1992 
• člen redakčnej rady časopisu Slovak Journal of Health Sciences – od r.2015 
• člen Ligy proti reumatizmu - od r. 1991 

 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

• člen Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii 
a nukleárnej medicíne 

• Predseda Dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre kontroly kvality na 
mamografických pracoviskách  
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• Člen Vedeckej rady TU FZaSP 
 

MUDr. Rastislav Husťák 
• Člen Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD. 
• predseda Edičnej komisie FZSP 
• podpredseda Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú 

politiku a nozokomiálne nákazy FN Trnava 
• člen Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku MZ SR  
• členom organizácií  SEVZ, SKIZM, SSKM, SSI, ESCMID, SPNN, WFHSS 

 
Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 

• člen Československej společnosti mikrobiologickej (ČSSM) 
 

Organizované podujatia v roku 2017: 
 
Vedecká a odborná konferencia pod názvom - Medziodborová spolupráca v laboratórnej 
medicíne 
Programový výbor konferencie:   Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, PhD. 

Prof. RNDr. Vladimír Bošák, PhD. 
Doc. Ing. Stanislava Blažičková, PhD. 
Doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

Organizačný výbor konferencie:  Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 

 
 

Granty a projekty v roku 2017 
 

• Kardiovaskulárne  komorbidity pri  Systémovom  lupus  erythematosus 
projekt VEGA 
Realizačný tím: 
Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – zodpovedný riešiteľ 
RNDr. Mária Dubovská, PhD. – zástupca zodpovedného riešiteľa 
Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.- riešiteľ 
 

• Kontrola eliminácie schistozomózy v rurálnych oblastiach Kene 
Minigrant na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti na špecifickom  pracovisku v Keni v roku 
2017 
Realizačný tím: 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD 
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RNDr.PaedDr. Jana Špajdelová, PhD (pre laboratórnu časť realizovanú v SR) 
 
 
 
6.1.4 Plán pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na rok 2018 
 

• Naďalej modernizovať  laboratória v budove Trnavskej univerzity 
• Dobudovať laboratóriá v priestoroch ad Albertína 
• Spolupracovať na projektoch s FN Trnava 
• Rozšíriť spoluprácu s inštitúciami s obdobným zameraním a profiláciou 
• Spolupodieľať sa organizovaní  odborných seminárov a konferencií  so zameraním na 

Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
• Zúčastňovať sa vedeckých a odborných domácich a zahraničných podujatí aktívnou 

účasťou 
• Získať grant MZ SR, MŠ SR 
• Udržať publikačnú činnosť aspoň na dosiahnutej úrovni 
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6.2 Výročná správa Katedry 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 za rok 2017. Katedra 

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

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

pozoruhodné výsledky na poli profesijného rastu vysokoškolských pedagógov, taktiež aj 

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

významnými domácimi univerzitami a odbornými inštitúciami. Naším spoločným cieľom je 

aktívne sa podieľať na vedecko – výskumnej činnosti fakulty a vo výchovno – vzdelávacom 

procese realizovať najmodernejšie prístupy pre študijný odbor Ošetrovateľstvo. Medzi 

najvýznamnejších vyberieme – dve členky katedry úspešne obhájili vedecko – pedagogický 

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

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

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

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

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

vykonávajú klinickú prax v prirodzených podmienkach. Naši pedagógovia zabezpečujú 

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

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

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

neustáleho vzdelávania sa členovia katedry aktívne zúčastňujú odborných podujatí, najmä 

konferencií, kongresov a seminárov. V klinickej praxi sestry – mentorky, odborní asistenti, 

docenti a profesori sa proaktívne podieľajú na praktickej výučbe našich študentov vo Fakultnej 

nemocnici v Trnave. Všetci našich študentov podporujú a nabádajú k intenzívnej spolupráci vo 

výchovno – vzdelávacom procese v podmienkach ošetrovateľskej praxe, zvlášť v náročnom 

období, keď je v nemocniciach nedostatok sestier. Pozitívne hodnotím mimoškolské aktivity 

nielen členov katedry, ale aj študentov, ktorí sa pravidelne podieľajú na organizácii a realizácii 

aktivít. Informácie o novinkách a udalostiach majú študenti a pedagógovia možnosť získať na 

našej webovej stránke katedry, ktorá je pravidelne aktualizovaná. V nasledujúcom roku sa 

členovia katedry budú naďalej snažiť zvyšovať odbornú úroveň a kvalitu výučby na základe 

požiadaviek prichádzajúcej novej akreditácie. Zároveň sa budú venovať intenzívnemu 

vedeckému bádaniu vlastnými silami a prostriedkami a tiež prostredníctvom spolupráce so 
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zahraničnými a domácimi vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami. Predkladaná výročná 

správa a všetky aktivity v nej uvedené sú dôkazom zodpovednej, dlhoročnej a precíznej práce 

všetkých členov Katedry ošetrovateľstva, za čo im všetkých srdečne ďakujem.  

 

6.2.1 Všeobecné informácie o katedre 
 
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity poskytuje 

jednoodborové štúdium v študijnom odbore Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia 

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

ošetrovateľskej starostlivosti a tvorí predpoklady na dosiahnutie vzdelania a získania odbornej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sestra. Členovia Katedry ošetrovateľstva sa 

zároveň podieľajú i na výučbe študentov iných odborov na TU FZaSP aj iných výučbových 

zariadeniach v Slovenskej republike a v zahraničí. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej 

činnosti sa členovia katedry úspešne zapájajú do akcií podporujúcich zdravotnícke aktivity, 

najmä z oblasti darcovstva krvi, prvej pomoci a dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s 

migrantmi. 

Katedra ošetrovateľstva svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto 

oblasti: 

- Teória ošetrovateľstva, 

- Komunikácia v ošetrovateľstve,  

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

psychiatrické, ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko – 

pôrodnícke, pediatrické, neurologické a iné), 

- Prvá pomoc, 

- Prevencia v ošetrovateľstve, 

- Výskum v ošetrovateľstve, 

- Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 

- Manažment v ošetrovateľstve, 

- Klinická prax. 

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

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

domovoch sociálnych služieb, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pod. 
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Štúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a vykonaním štátnych 

záverečných skúšok pozostávajúcich z teoretickej a praktickej časti. 

Vedecká činnosť sa odohráva v multidisciplinárnych zoskupeniach vedcov doma 

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

a konferencie. 

 

Členovia katedry ošetrovateľstva v roku 2017: 

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

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

Profesori:  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

Docenti a odborní asistenti: 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

PhDr. Andrea Bratová, PhD. (do 28.2.2017) 

doc. MUDr. Andriana Kršáková, PhD.  

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

MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

MUDr. Marián Streško, PhD. 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.  

MUDr. Igor Duda, PhD.  

MUDr. Ondrej Lahký, PhD.  

doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.  

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

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

 

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

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

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

z pohľadu chirurgického ošetrovateľstva. V publikačnej aktivite sa venuje problematike 

ošetrovania chronických rán, ako aj vedeniu záverečných prác študentov ošetrovateľstva. Je 

zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých učebníc a skrípt určených  pre študentov 

ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Je posudzovateľom vedeckých 

projektov ako aj recenzent rôznych vedeckých i odborných publikácií. Zároveň je členkou 

Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave 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 venujem 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.: garant bakalárskeho stupňa odboru Ošetrovateľstvo.  Jej 

odborným zameraním je teória v ošetrovateľstve, oblasť ošetrovateľstva v intenzívnej 

starostlivosti, prvej pomoci a ORL ošetrovateľstvo. Absolvovala špecializačné štúdium 

v odbore Intenzívna starostlivosť v chirurgii a certifikovanú pracovnú činnosť v odbore 

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

Ošetrovateľstvo pre TTSK. Je členkou pracovnej skupiny pre tvorbu Štandardizovaných 

diagnostických a terapeutických postupov pre odbor Ošetrovateľstvo pri Ministerstve 

zdravotníctva SR. Pôsobí ako podpredsedníčka Akademického senátu TU FZaSP v Trnave. 
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PhDr. Alena Uríčková, PhD.: 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 

Etickej a Edičnej komisie FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Je spoluautorkou 

viacerých vysokoškolských učebníc.  

 

MUDr. Jozef Beňačka, 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 monografii (z toho jedna na CD), viacerých publikácií doma aj 

v zahraničí a mnohých prednášok na Slovensku aj na kongresoch v zahraničí. V pedagogickej 

činnosti 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. V súčasnosti 

zastáva pozíciu zástupkyne vedúcej katedry. Zameriava sa na ošetrovateľské techniky, etiku a 

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

komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. Východiskom jej pracovného 

zamerania je 27 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. 

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

vysokoškolských učebníc. Od roku 2011 je členkou Vedeckej rady TU FZaSP.  

 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2014 ako 

odborný asistent, okrem toho v súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre študijné záležitosti a prvá 

prodekanka na TU FZaSP v Trnave. Východiskom pre jej pracovné zameranie je 20 ročná 

klinická prax na internej a hematologickej ambulancii. V rámci výskumnej a pedagogickej 
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činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, edukácii, prevencii v ošetrovateľstve, 

geriatrickému ošetrovateľstvu  a ošetrovateľským postupom. V rámci klinických cvičení 

pôsobí na internej klinike. Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť interného, 

geriatrického ošetrovateľstva a edukácii. 

 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.: 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.: Člen Katedry ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vzdelávanie: Výskum v ošetrovateľstve, 

Seminár k záverečnej práci, Kritické čítanie a písanie. Profesijná orientácia: výskum vplyvu 

aktívneho sociálneho učenia v odbore Ošetrovateľstvo na zvládanie záťaže a mechanizmy 

zvládania záťaže, archívny výskum zameraný na ošetrovateľské vzdelávanie       v období prvej 

Československej republiky v rokoch 1918 – 1938. Autorka vedeckých monografií, 

vysokoškolských učebníc, riešiteľka viacerých vedeckých a vzdelávacích grantov, recenzent 

vysokoškolských učebníc, recenzent projektov KEGA MŠVVaŠ SR Ocenenia: Cena dekana 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rozvoj odboru 

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

v oblasti vzdelávania a starostlivosti o študentov. 

 

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

Trnava, poverená vedením Infekčnej kliniky FN Trnava. Venuje sa diagnostike, liečbe 

a prevencii infekčných ochorení ako aj výučbe predmetov s danou problematikou. Zaujíma sa 

o problematiku antibiotickej liečby, ochorenia Lymskej boreliózy i nozokomiálnych nákaz. 

 

PhDr. Andrea Bratová, PhD.: (do 28.2.2017) Profesionálne zameranie v odbore 

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

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

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

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.   
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doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.: (do 30.11.2017) Lekár pracujúci v oblasti ženského 

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

Katedry ošetrovateľstva vyučuje v študijnom programe ošetrovateľstvo a laboratórne 

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

a charitatívnej sociálnej práce pôsobí v  medzinárodnom prostredí  rozvojových projektoch. 

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

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

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

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

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

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

ohrozené skupiny. Je členom Tropic teamu. 

 

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

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 FZaSP TU v Trnave, 

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

TU v Trnave, Akademického senátu TU v Trnave, predseda aj člen štátnicových komisii Bc. 

a Mgr., člen doktorandských komisií, členstvo vo vedeckých výboroch,  recenzent. Čestné 

členstvo v Českej chirurgickej spoločnosti JEP, člen výboru Slovenskej chirurgickej 

spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti slovenskej cievnej chirurgie, 

Slovenskej angiologickej spoločnosti, Českej angiologickej spoločnosti, Českej flebologickej 

spoločnosti, Medzinárodnej gastroenterologickej spoločnosti, člen výboru Slovenskej lekárskej 

spoločnosti v Trnave, člen redakčnej rady časopisu Slovenská chirurgia, Krajský odborník pre 

chirurgiu.  

 

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 
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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, psychiatrickej 

ošetrovateľskej starostlivosti, prvej pomoci a klinickej praxi. V pedagogickom procese pôsobí 

v dennej aj externej forme štúdia. 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 

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.   
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6.3.3 Vzdelávací proces 

 
Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

 

Charakteristika študijného programu 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 

EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry, ako aj požiadavkám Nariadenia vlády 

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

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

forme štúdia.  

Externá forma štúdia bakalárskeho stupňa odboru Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola znovuotvorená v roku 2016. V roku 2017 

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

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

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

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

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

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

súvislú klinickú a prázdninovú klinickú prax. 

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

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

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

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

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

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

ako podmienky pre prijatie do dennej formy štúdia. 

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

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

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

výsledkami hodnoverných výskumov. Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo 

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

Absolvent bakalárskeho štúdia získava odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktorá je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských 

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

zdravia, ošetrovateľskú starostlivosť zdravým, chorým, handicapovaným a zomierajúcim. 

Absolvent získava kompetenciu pre samostatné rozhodovanie, riadenie v oblasti 

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

legislatívou. Absolvent nesie zodpovednosť za ošetrovateľskú prax vykonávanú metódou 

ošetrovateľského procesu. Uplatní sa pri samostatnom vykonávaní ošetrovateľskej praxe  

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

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

Zručnosti – absolvent ovláda prakticky postupy pri diagnostických, liečebných 

a ošetrovateľských výkonoch. Psychomotorické, kognitívne zručnosti a afektívne schopnosti 

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

ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného stavu. 

V prístupe k jednotlivcovi, rodinám a komunite využíva komunikačné zručnosti a dodržiava 

etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry.  

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

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

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

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

a ošetrovateľskú prax.  

Kompetencie – absolvent identifikuje a zabezpečuje plnenie potrieb ošetrovateľskej 

starostlivosti jednotlivcovi, rodinám a komunite poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú 

starostlivosť v ústavnej zdravotnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Zabezpečuje dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu. Edukuje a ochraňuje práva 

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

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

legislatívy.  

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia 

Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania sestry. Uplatní sa ako sestra pri vykonávaní ošetrovateľskej praxe 

v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach (v ústavnej a v ambulantnej zdravotnej 
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starostlivosti), sociálnych zariadeniach, v agentúrach domácej a komunitnej starostlivosti. 

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 

EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Celkový rozsah štúdia je 4644 

kontaktných a nekontaktných hodín, z toho: teoretická časť vzdelávania 2230 hodín, klinická 

prax v zdravotníckych zariadeniach, v rodinách a komunitách 2414 hodín. Absolventi štúdia 

získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania sestry. Program štúdia je rozdelený na 

povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety. V týždni je maximálne 39 kontaktných hodín 

(priama výučba), t. j. prednášky, cvičenia, semináre, odborná prax, exkurzie. Odborná prax 

zahŕňa: klinické cvičenia v rámci ošetrovateľských predmetov, ktoré sú zaradené v priebehu 

semestra v rozsahu určenom študijným programom, súvislú klinickú prax a prázdninovú 

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

skúsených sestier (mentoriek)  s vysokoškolským vzdelaním v spolupráci s odbornými 

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

teoretickej výučby a klinickej praxe v študijnom programe. Teoretická časť vzdelávania = 2302 

hod. Praktická časť výučby 2332 hod. Pri utváraní študijných programov sa vychádza z kritérií 

EÚ kladených na regulované povolanie sestra, z nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti 

pracovníkov v zdravotníctve a platnej legislatívy Ministerstva školstva SR. Štúdium si 

vyžaduje 100% účasť študentov na prednáškach, seminároch a klinickej odbornej praxi. 

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

učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na povinné predmety, povinne voliteľné 

predmety a voliteľné predmety. 

 
Tabuľka č. 41: Prehľad zapísaných študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo 2011 - 2017 

Zapísaní do ročníka            

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

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

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

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

1.roč.Mgr. 0/83 1/53 2/57 0/37 
  

 

2.roč.Mgr. 0/75 0/76 1/56 2/56 0/35 
 

 

  
      

 

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

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

Mgr. D/E 0/68 0/68 1/51 2/52 0/29 0/0 0/0 
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*z toho 2 študenti boli v rámci ERASMUS + 
** predpoklad 
 
 
6.3.4 Vedecko – výskumná činnosť 

 
Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov. 

Pracovníkmi katedry sú lekári (docenti a profesori) pôsobiaci na klinikách FN Trnava a ÚVN 

Praha a sestry, ktoré taktiež okrem pedagogického pôsobenia pracujú na čiastočný úväzok 

v niektorom zo zdravotníckych zariadení, prípadne disponujú dlhoročnou ošetrovateľskou 

praxou. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na realizácii vedeckovýskumných úloh v rámci 

grantov KEGA, APVV, lekári sú členmi tímov realizujúcich klinické štúdie. Aktívnu vedeckú 

činnosť členovia katedry dokumentujú prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných 

časopisoch ako aj prezentáciách výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných 

konferenciách (pozri vedecko-výskumná a publikačná činnosť pracovníkov). 

 

Publikačná a prednášková činnosť 

 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 
CAB, EAI, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 4 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (2) 

 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, 
BDD, CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 2 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2) 
 
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
Počet záznamov: 4 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (4) 
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Skupina D - (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, 
AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, 
BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 
Počet záznamov: 39 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (17) 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (3) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (3) 
 
Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 13 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (7) 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (3) 

 
Počet záznamov spolu: 63 
 
Menný zoznam publikácií:  
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AAB001 Prejavy problémového správania u pacientov s alzheimerovou chorobou / Jana 
Martinková; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vydanie. - Trnava : Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. - 92 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/14092.pdf. - 
ISBN 978-80-568-0022-5 
 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 2 
 
ACB001 Prevencia v ošetrovateľstve / Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Jana Martinková; 
[rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2016. - 183 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/13971.pdf. - ISBN 978-
80-8082-998-8 
 
ACB002 Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Jana 

http://ukftp.truni.sk/epc/14092.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/13971.pdf
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Boroňová, Andrea Lajdová, Alena Uríčková, Peter Žitný ; Daniel Jirkovský, Marián Špajdel. 
- 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity 
v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. - 138 s. - 
http://ukftp.truni.sk/epc/14177.pdf. - ISBN 978-80-568-0031-7  
[Spoluautori: Boroňová, Jana ; Lajdová, Andrea ; Uríčková, Alena ; Žitný, Peter] 
 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 2 
 
ADC001 A new experimental model of calculous cholecystitis suitable for the evaluation 
and training of minimally invasive approaches to cholecystectomy / Ondřej Ryska et al.. 
In: Surgical endoscopy and other interventional techniques. - ISSN 0930-2794. - Vol. 31, 
Issue 2 (2017), s. 987-994.  
CCC  
[Spoluautori: Šerclová, Zuzana ; Martínek, Jan ; Doležel, Radek ; Kalvach, Jaroslav ; Juhas, 
Stefan ; Juhásová, Jana ; Bunganič, Bohuš ; Lasziková, Eva ; Ryska, Miroslav] 
 
ADC002 An Alternatively Activated Macrophage Marker CD163 in Severely Obese Patients 
: the Influence of Very Low-Calorie Diet and Bariatric Surgery / A. Cinkajzlová et al.. 
In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 66, Issue 4 (2017), s. 641-652.  
CCC  
[Spoluautori: Lacinová, Zdena ; Kloučková, J. ; Kaválková, P. ; Trachta, P. ; Kosák, M. ; 
Krátký, Jiří ; Kasalický, Mojmír ; Doležalová, K. ; Mráz, M. ; Haluzík, Martin] 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 5 
 
ADE001 Karcinom pankreatu - radikální chirurgický výkon v rámci multimodální terapie / 
Miroslav Ryska. 
In: Pancreatic Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. - ISSN 2236-4025. - 
Roč. 4, č. 2 (2017), s. 15-23. 
 
ADE002 Kolorektální karcinom - význam lokalizace primárního nádoru / Miroslav Ryska, 
Jan Bauer. 
In: Colorectal news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. - ISSN 1805-5400. - Roč. 6, č. 1 
(2017), s. 10-14. 
 
ADE003 Může robotická asistence při chirurgické léčbě karcinomu rekta zlepšit kvalitu 
totální mezorektální excize ? = Can robotic rectal cancer surgery improve quality of total 
mesorectal excision ? / D. Langer et al.. 
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 2 (2017), s. 69-74.  
[Spoluautori: Tučková, I. ; Kalvach, Jaroslav ; Ryska, Miroslav] 
 
ADE004 Některé současné aspekty chirurgické léčby kolorektálního karcinomu / Miroslav 
Ryska, Daniel Langer, Jaroslav Kalvach. 
In: Onkologická revue. - ISSN 2464-7195. - č. 6 (2017), s. 24-29. 

http://ukftp.truni.sk/epc/14177.pdf
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E046677
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E047027
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E051866
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E036032
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E023996
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E070702
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ADE005 Pneumoperitoneum po kolonoskopii - "to cut or not to cut" / Klára Kmochová, P. 
Záruba, Miroslav Ryska, Miroslav Zavoral, Š. Suchánek. 
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 9 (2017), s. 387-389.  
[Spoluautori: Záruba, P. ; Ryska, Miroslav ; Zavoral, Miroslav ; Suchánek, Š.] 
 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 2 
 
ADF001 Komplikácie po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek u detí / Lucia 
Bíziková, Alena Uríčková. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 7-8 (2017), s. 31-33. 
 
ADF002 Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj 
ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku : 1. časť: Založenie ošetrovateľskej školy v 
Bratislave / Ľubica Ilievová, Erika Juríková. 
In: Historicko-pedagogické fórum [elektronický zdroj] : internetový časopis pre dejiny 
pedagogiky a školské múzejníctvo. - ISSN 1338-693X. - online; Roč. 6, č. 2 (2017), s. 14-23. 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 
 
Počet záznamov: 4 
 
ADM001 Echinococcosis mimicking liver malignancy : A case report / Radek Pohnan et al.. 
In: International Journal of Surgery Case Reports. - ISSN 2210-2612. - Vol. 36 (2017), s. 55-
58.  
WOS  
[Spoluautori: Ryska, Miroslav ; Hytych, Vladislav ; Matej, Radek ; Hrabal, Petr ; Pudil, Jiří] 
 
ADM002 Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza / Jana 
Martinková, Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 
In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. - 
Volume 19, Issue 1 (2017), s. e24-e28.  
SCOPUS 
 
ADM003 Migrants are Colonized by Resistant Bacteria during their Prolonged Stays in 
Refugee Camps / Peri Hajj Ali et al.. 
In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 8, No. 1 
(2017), s. 15-18.  
WOS  
[Spoluautori: Sasvary, Ferdinand ; Krčméry, Vladimír ; Jankechová, Monika ; Puteková, 
Silvia ; Kabátová, Jana ; Tkáčová, Ľubomíra ; Murgová, Anna ; Bydžovský, Jan ; Topolská, 
Alexandra ; Bučko, Ladislav ; Páleniková, Milica ; Líšková, Anna ; Tomić, Ljiljana ; 
Červená, Lenka ; Khalil, Ibrahim ; Heiderová, Hana ; Herdics, Georgius] 
 
ADM004 The use of teaching methods in communication training of nurses at universities 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E023996
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E011318
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E033920
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E070694
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003528
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E022520
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/ Šárka Tomová, Andrea Botíková. 
In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. - 
Roč. 17, č. 3 (2017), s. e192-e198.  
SCOPUS 
 
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
Počet záznamov: 3 
 
AED001 Manažment kvality / Jana Boroňová. 
In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - 1. vyd. - 
[Banská Bystrica]: [Peter Ondruš], 2017. - ISBN 978-80-972535-9-2. - S. 172-184. 
 
AED002 Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve / Jana Boroňová. 
In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - 1. vyd. - 
[Banská Bystrica]: [Peter Ondruš], 2017. - ISBN 978-80-972535-9-2. - S. 141-147. 
 
AED003 Vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra / Jana Boroňová. 
In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - 1. vyd. - 
[Banská Bystrica]: [Peter Ondruš], 2017. - ISBN 978-80-972535-9-2. - S. 135-138. 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 4 
 
AFD001 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov / Oľga Kabátová. 
In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 
Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 294-300. 
 
AFD002 Kto sú VIP pacientky? / Marian Bartkovjak. 
In: Ochrana života XVI. : etické problémy súčasnosti : pocta sv. Gianne Berettovej Mollovej. 
- 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 
2017. - ISBN 978-80-568-0024-9. - S. 36-37. 
 
AFD003 Nefarmakologické postupy liečby demencie v komunite seniorov / Silvia Puteková. 
In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 
Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 367-371. 
 
AFD004 Úloha sestry v komunite migrantov v utečeneckom tábore Veroia (Grécko) / Jana 
Martinková. 
In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 
Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 344-347. 
 
 
 
 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003528
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E064558
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E064558
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E064558
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065316
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E066512
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065316
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065316
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Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
 
Počet záznamov: 2 
 
AFG001 Možný vliv lokalizace primárního kolorektálního karcinomu na účinnou terapii / 
Miroslav Ryska, Luboš Petruželka. 
In: Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej 
spoločnosti : the journal of the Czech and Slovak oncological societies. - ISSN 0862-495X. - 
Roč. 30, Supplementum I (2017), S85. 
 
AFG002 Multidisciplinární tým - analýza efektivity v ÚVN Praha / Pudil J. et al.. 
In: Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej 
spoločnosti : the journal of the Czech and Slovak oncological societies. - ISSN 0862-495X. - 
Roč. 30, Supplementum I (2017), S30.  
[Spoluautori: Petruželka, Luboš ; Batko, S. ; Barkmanová, J. ; Rousek, M. ; Pažin, J. ; Langer, 
D. ; Ryska, Miroslav] 
 
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
 
Počet záznamov: 17 
 
AFH001 Hodnotenie kvality života u žien s rakovinou prsníka / Alena Uríčková. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 86. 
 
AFH002 Chronická bolesť v kontexte s kvalitou života / Gabriela Doktorová. 
In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 
[elektronický zdroj] : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 6. 
 
AFH003 Je ľahká diagnostika erythema exudativum? / Kršáková, A., Strehárová, A., 
Kutná, K.. 
In: Interná medicína = Internal medicine : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný 
lekársky časopis. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 30-31. 
 
AFH004 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so syndrómom diabetickej 
nohy / Andrea Botíková, Ivana Vričanová. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien II : vzdelávanie, kompetencie, 
inovácie, prax : recenzovaný zborník abstraktov vedeckých a odborných prác. - 1. vyd. - 
Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-
72-7. - S. 11-12. 
 
AFH005 Morálne kompetencie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva / Alena 
Dziacka, Andrea Botíková, Andrea Lajdová. 
In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 
[elektronický zdroj] : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 7-8. 
 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E006463
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E006463
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E069923
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065643
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065643
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E011122
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E068361
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065643
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065643
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AFH006 Podiel infektológa v liečbe abscesu mozgu / Soľavová, M., Kršáková, A., 
Strehárová, A.. 
In: Interná medicína = Internal medicine : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný 
lekársky časopis. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 21-22. 
 
AFH007 Postoje sestier k vlastnému zdraviu / Nikoleta Moravcová, Jana Boroňová. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 63. 
 
AFH008 Pôsobenie slovenských sestier v zahraničných misiách - Grécko (utečenecký tábor) 
/ Jana Martinková, Silvia Puteková. 
In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 
[elektronický zdroj] : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 15. 
 
AFH009 Prečo stúpa počet septických a komplikovaných priebehov Erysipelu? / S. 
Vešperová et al.. 
In: 11. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-536-0. - S. 35.  
[Spoluautori: Kršáková, Adriana ; Soľavová, M. ; Strehárová, Anna] 
 
AFH010 Prepojenie sociálnych a zdravotných služieb v starostlivosti o pacienta / klienta / 
Alena Dziacka, Andrea Botíková. 
In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola 
Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0. - S. 432-433. 
 
AFH011 Raritný prípad VHA s AKI / A. Strehárová, A. Kršáková, M. Soľavová. 
In: Interná medicína = Internal medicine : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný 
lekársky časopis. - ISSN 1335-8359. - Roč. 17, S4 (2017), s. 14-15. 
 
AFH012 Recidivujúce invazívne mykózy u pacienta s intraabdominálnou fibromatózou / 
Adriana Kršáková et al.. 
In: 11. Celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-536-0. - S. 26.  
[Spoluautori: Soľavová, M. ; Strehárová, Anna ; Vešperová, S.] 
 
AFH013 Současná chirurgická léčba ulcerózní kolitidy / Mojmír Kasalický. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 38-39. 
 
AFH014 Starostlivosť o pacienta s horúčkou z pohľadu sestry / Gabriela Doktorová. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 16. 
 
AFH015 Strategické riadenie ľudských zdrojov v ošetrovateľstve vs externé štúdium 
ošetrovateľstva / Jana Boroňová. 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E011122
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E069923
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http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E065643
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In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 9-10. 
 
AFH016 Vedenie klinickej ošetrovateľskej praxe v procese vzdelávania / Andrea Botíková. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 11-12. 
 
AFH017 Význam onkologických multidisciplinárních týmů / Miroslav Ryska. 
In: Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0089-8. - online; S. 76-78. 
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
 
Počet záznamov: 3 
 
BDF001 Adaptácia seniorov na život v zariadení sociálnej starostlivosti - review / Gabriela 
Doktorová. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 5-6 (2017), s. 22-24. 
 
BDF002 Narušený spánok u psoriatikov / Jana Martinková. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 9-10 (2017), s. 34-36. 
 
BDF003 Ošetrovateľská problematika zápchy u seniorov / Oľga Kabátová. 
In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 16, č. 5-6 (2017), s. 27-29. 
 
Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 
 
Počet záznamov: 7 
 
BEE001 Celková anestézia a detský pacient / Gabriela Doktorová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 78-82. 
 
BEE002 Etické aspekty starostlivosti o seniorov v inštitucionálnych zariadeniach / Silvia 
Puteková, Oľga Kabátová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 207-209. 
 
BEE003 Osobnosť a vplyv Sr. Fides Dermekovej pri založení ošetrovateľskej školy 
Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Bratislave / Ľubica Ilievová, Erika 
Juríková, Jana Boroňová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 176-182. 
 
BEE004 Psychosociálne aspekty v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti / Andrea 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E069923
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Lajdová. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 72-76. 
 
BEE005 Spánok vo vyššom veku / Jana Martinková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 210-214. 
 
BEE006 Spiritualita, životná zmysluplnosť a možnosti posudzovania v ošetrovateľstve / 
Alena Uríčková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 49-50. 
 
BEE007 Úloha sestry v starostlivosti o pacientov s chronickou ranou v domácom prostredí / 
Alena Dziacka. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 188-195. 
 
Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 
 
Počet záznamov: 2 
 
BEF001 Nehojace sa rany u seniorov / Jana Martinková. 
In: Moderné hojenie nehojacích sa rán : VIII. odborná konferencia sestier a medicínsko-
technických pracovníkov : zborník príspevkov. - 1. vyd. - Levoča: Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Levoča, 2017. - ISBN 978-80-972608-8-0. - S. 27-28. 
 
BEF002 Význam nutričnej podpory pri hojení chronických rán / Gabriela Doktorová. 
In: Moderné hojenie nehojacích sa rán : VIII. odborná konferencia sestier a medicínsko-
technických pracovníkov : zborník príspevkov. - 1. vyd. - Levoča: Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Levoča, 2017. - ISBN 978-80-972608-8-0. - S. 25-26. 
 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
 
Počet záznamov: 3 
 
BFA001 Image sestry očami laickej verejnosti / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 
In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník 
příspěvků a abstrakt z odborné konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - Praha: Fakultní 
nemocnice v Motole, 2017. - ISBN 978-80-87347-37-9. - CD-ROM; S. 14. 
 
BFA002 Pohľad na urgentný chirurgický výkon vo vyššom veku / Miroslav Danaj. 
In: Letovice Care : interdisciplinární následná a geriatrická péče - chronické rány - stomie a 
stomici - paliativní péče. - 1. vyd. - Letovice: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, 2017. - 
S. 48-49. 
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BFA003 Prediktívne faktory priebehu akútnej pankreatitídy / Igor Duda, Miroslav Danaj. 
In: Letovice Care : interdisciplinární následná a geriatrická péče - chronické rány - stomie a 
stomici - paliativní péče. - 1. vyd. - Letovice: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, 2017. - 
S. 47. 
 
Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
Počet záznamov: 1 
 
EDI001 Manažment pre nelekárske študijné programy : recenzia vysokoškolskej učebnice / 
Jana Boroňová. 
In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - č. 4 (2017), s. 40.  
Rec. na: Manažment pre nelekárske študijné programy / Viera Jakušová : vysokoškolská 
učebnica. - 1. vydanie. - Martin: Osveta, 2016. - ISBN 978-80-8063-447-6. - 156 strán. 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 
 
Počet záznamov: 2 
 
FAI001 Nové trendy v ošetrovateľstve IV. [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou / Jana Boroňová, Ľubica Ilievová (eds.) ; [rec. M. 
Šramka, I. Matišáková, D. Zrubcová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - 89 s. - 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/ose/dokumenty/Zbornik-z-vedeckej-
konferencie-TU-2017.pdf. - ISBN 978-80-568-0089-8 
 
FAI002 Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Peter Žitný 
(eds.) ; [rec. D. Jirkovský, M. Špajdel]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied, 2017. - 138 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/14176.pdf. - ISBN 978-80-568-0031-
7 
 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 
 
Počet záznamov: 3 
 
GII001 Moderné hojenie nehojacích sa rán : VIII. odborná konferencia sestier a medicínsko-
technických pracovníkov : zborník príspevkov / Jarmila Bramušková, Jana Martinková (eds.) 
; [rec. G. Doktorová, B. Grešš Halász]. - 1. vyd. - Levoča : Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou Levoča, 2017. - 30 s. - ISBN 978-80-972608-8-0 
 
GII002 Robotická abdominální chirurgie / Miroslav Ryska. 
In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 2 (2017), s. 47-48. 
 
GII003 Rozhledy v chirurgii na začátku ročníku 96 / Miroslav Ryska. 
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In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České chirurgické společnosti a 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 0035-9351. - Roč. 96, č. 1 (2017), s. 3. 
 

 

Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠE v roku 2017 
 

Projekty podané/riešené na Katedre ošetrovateľstva – 1/0 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska – financované 

 

Názov projektu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

epidémií. 

Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017 

Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR 

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

fakulty Trnavskej univerzity 

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

Marek Drimaj 

Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 

 

Názov projektu:  

Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom 

vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume 

Cieľ projektu 

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

s činnosťou kongregácie a existenciou a činnosťou Ošetrovateľskej školy Kongregácie 

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

aktivitami bude vedecká monografia s poznámkovým aparátom. Priebežnými parciálnymi 

výstupmi budú články prezentované v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách. 

Projektový tím bude získané poznatky a informácie priebežne prezentovať taktiež na 

vedeckých konferenciách, domáceho alebo zahraničného významu. Získané vedecké poznatky 

v procese projektovej činnosti budú aplikované do pedagogického procesu na Fakulte 

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

v študijnom odbore katolícka teológia. 

Trvanie projektu: 

september 2016 – september 2019 

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

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

univerzita v Trnave   

Spoluriešitelia   

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

Trnave  

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

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – spoluriešiteľ 

Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave   

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. – spoluriešiteľ 

Zahraniční partneri projektovej spolupráce: 

PhDr. Daniel Jirkovský, PhD. - spoluriešiteľ   

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

Prof. PhDr.Vlastimil Kozoň, PhD. - spoluriešiteľ 

Österreichische Gesellschaft für vaskuläre Pflege – ÖGVP 

c/o Wiener medizinische Akademie, Austria 

 

Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2017 

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

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

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

Univerzitné nám. 1, Trnavská univerzita, Trnava v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

Členovia KOŠ sa aktívne podieľali na organizácii ako aj aktívnej účasti na vedeckej 

konferencii. 
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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,  

o BrookfieldHealthSc.ComplexUniversityCollegeCork, Cork, Ireland 

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

- Akademia Polonijna w Częstochowie 

  



 

222 
 

Členstvá v odborných organizáciách: 

 
Vedecká rada TU v Trnave 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

 

Vedecká rada FZSP TU 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Andrea Bratová, PhD. 

PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

 

Národná komisia pri SKSaPA 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť – Sekcia onkologických sestier 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia sestier pracujúcich v mamológii 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 

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

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

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

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

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

www.socioterapia.sk. ISSN 1331-7138 

- doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

- Člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR 

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

 

Členstvo v edičnej rade 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

- vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM   

http://www.jhsci.ba/
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Iné aktivity 

 

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve IV. 

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

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

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

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

Slaného, CSc.  

Štvrtý ročník tohto vedeckého podujatia sa venoval zaujímavým a aktuálnym témam z oblasti 

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

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

či výskum v ošetrovateľstve.  

Na konferencii prezentovali svoje pozvané prednášky významní domáci a zahraniční hostia. 

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

otvorila konferenciu svojou prednáškou na tému „Aktivity SKSaPA v oblasti vzdelávania 

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

o problematike štandardizácie ošetrovania pacientov s ranami, prof. PhDr. Valérie Tóthová, 

PhD. s kolektívom autorov priblížili témy „Názory občanů na faktory ovlivňující vznik a 

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

onemocnění“.  

Konferencia sa tešila vysokej účasti zo strany akademických zamestnancov, sestier a iných 

zdravotníckych pracovníkov. Sprostredkovala nové zaujímavé trendy v ošetrovateľstve, 

podnietila bohatú odbornú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu.  
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Foto 1: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve IV.  

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

 

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

objaví výzva na darovanie tejto života darnej tekutiny. Kde ju však vziať? Odpoveď je celkom 

jednoduchá. Pôjdeme ju darovať. To si povedali aj študenti našej univerzity, ktorí prišli darovať 

bezpríspevkovo krv v rámci celoslovenskej akcie „Študentská kvapka krvi“. Študentskú kvapku 

krvi (ŠKK) organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou. 

Do tejto akcie sa zapájajú každoročne aj študenti Trnavskej univerzity. Dušou celej  akcie bola 

Mgr. Zuzana Sedláková zo ŠD P. Pázmaňa. Tento rok sa mobilný odber v rámci ŠKK konal 

23. októbra. Už od rána prichádzali prví darcovia, ktorí sa rozhodli pomôcť dobrej veci. Po 

príchode pracovníkov NTS v Trnave sa aula  zmenila na odberovú miestnosť. O študentov – 

darcov sa starali študentky ošetrovateľstva FZaSP, budúce sestry, ktoré zabezpečovali 

zdravotný dozor, varili čaj, kávu a v prípade potreby  poskytli aj prvú pomoc. Krv prišli darovať 

budúci filozofi, právnici a študenti FZaSP, ktorí tvorili najpočetnejšiu skupinu. Po registrácii, 

vyplnení dotazníka a kontrolnom odbere študenti čakali na odber. Niektorým robil spoločnosť 

mobil, iní odpovedali na zvedavé otázky prvodarcov. Krv darovali okrem prvodarcov aj 

viacnásobní darcovia, dokonca sa našlo aj zopár držiteľov bronzovej Jánskeho plakety.  

 
Foto 3: Študentská kvapka krvi – študentky Katedry ošetrovateľstva 
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Foto 4: Študentská kvapka krvi 
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Florence roka 2017 vo Vranove nad Topľou 

 

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

súťaže „Florence roka 2017“ bolo poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať 

si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier medzi študentmi 3. 

ročníka fakúlt ošetrovateľstva a Stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní. 

Na finále súťaže nás postúpilo až 7 študentiek z Trnavskej univerzity odboru Ošetrovateľstvo. 

Celá súťaž im priniesla nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú spomínať celý život. 

 

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

 

Slávnostné otvorenie nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín TU FZaSP  

 

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

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

skvalitňovanie výučby a prehĺbenie rozvoja spolupráce medzi Fakultnou nemocnicou Trnava 

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

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

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

postgraduálne vzdelávanie. 

Katedra ošetrovateľstva tu otvorila tri moderne vybavené odborné učebne ošetrovateľských 

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

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

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

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

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

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

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

dohodli ich aktívnu účasť na konferencii Nové trendy v ošetrovateľstve IV. Na oplátku nás ony 

pozvali na ich vedecko-odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v marci 2018. 

Prehľad Erazmus+ mobilít na Katedre ošetrovateľstva za rok 2017 je uvedený v Tabuľkách       

č. 42 a č. 43.  

 
Tabuľka č. 42: Erazmus + mobility 2017 – prijatí pedagógovia 

Meno Vysielajúca organizácia Trvanie mobility 

Mizerska Krystyna Polonia University in 
Czestochowa, Poľsko 

12.06.-16.06.2017 

 
Kosior - Lara Adrianna 
 

Polonia University in 
Czestochowa, Poľsko 

12.06.-16.06.2017 

 Krynski Andrzej Polonia University in 
Czestochowa, Poľsko 

31.05.-02.06.2017 

Podlecki Wojciech Polonia University in 
Czestochowa, Poľsko 

31.05.-02.06.2017 

Horová Jana University of West Bohemia 

Plzeň, Česká republika 

02.10.2017-27.10.2017 

Reichterová Jana University of West Bohemia 

Plzeň, Česká republika 

02.10.2017-27.10.2017 

Jiřina Hosáková Slezká univerzita v Opave, 
Česká republika 

14.11.2017-16.11.2017 
 

Zuzana Hlubková Slezká univerzita v Opave, 
Česká republika 

14.11.2017-16.11.2017 
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Tabuľka č. 43: Erazmus + mobility 2017 – vyslaní pedagógovia 

Meno Prijímacia organizácia Trvanie mobility 

Oľga Kabátová Masarykova univezita Brno, 
Česká republika 

03.04.2017-08.04.2017 

 
Silvia Puteková 
 

Masarykova univezita Brno, 
Česká republika 

03.04.2017-08.04.2017 

 Andrea Botíková Jihočeská univerzita České 
Budejovice 

02.04.2017-06.04.2017 

Andrea Lajdová Jihočeská univerzita České 
Budejovice 

02.04.2017-06.04.2017 
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6.3.5 Vízia do roku 2018 

Plánované aktivity: 

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

- participácia na aktivitách podporujúcich zdravie: Dni zdravia 2018, 

- Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi, 

- zabezpečiť garantovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

v nasledujúcej akreditácii vytvorením podmienok pre súčasných a budúcich docentov 

a profesorov na získanie potrebnej odbornej špecializácie, 

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

akreditačného obdobia, 

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

študentov v podmienkach klinickej praxe, 

- zveľaďovať priestorové a materiálne vybavenie odborných učební pre študentov 

Ošetrovateľstva, 

- zefektívnenie VVČ produktivity členov katedry, 

- publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch s impact faktorom, 

- zvýšiť počet citácií v zahraničných databázach, 

- realizovať zahraničné a domáce projekty a granty, 

- participácia na aktivitách v krajinách tretieho sveta, 

- motivovať pracovníkov s výnimočnými výsledkami v publikačnej činnosti prostredníctvom 

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

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

univerzitami a ich špecializovanými katedrami v oblasti výskumu a analýzy dostupných 

dát, 

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

- zvýšiť počet  učiteľských a študentských mobilít Erazmus 

- znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou 

kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE. 
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6.2 Výročná správa o činnosti Katedry verejného zdravotníctva 

Katedra verejného zdravotníctva rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2017 

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 pokračujú študenti v novom 

spoločnom bakalárskom študijnom programe s Pedagogickou fakultou TU pod názvom  

Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci v dennej a externej forme štúdia. V roku 

2017 bol tiež otvorený prvý aj druhý 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, zvyšujúcu sa vedeckú aktivitu 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 2017 

pôsobili traja profesori, jeden mimoriadny profesor a jeden emeritný profesor, päť docentov, 8 

odborných asistentov (tri sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke) a 6 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 2017 úspešne ukončilo 

bakalárske štúdium 33 študentov a  magisterské štúdium 38 študentov. Doktorandské štúdium 

ukončila jedna  študentka denného štúdia. Zároveň boli prijaté dve študentky denného 

doktorandského štúdia.  

 Vedecko–výskumnú činnosť katedry v roku 2017 tvorilo 64 publikácií, z ktorých 15 

vedeckých prác je 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 

z toho istého rámcového programu EU FP7 pod názvom GENOVATE- Transforming 

Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation prebiehal od januára 
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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 snažíme vytvárať partnerstvá medzi 

americkými a našimi študentmi. V rámci projektu CONFIDE (Erasmus Plus schéma) sa 

zúčastňujeme posilňovania kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre informovanie o 

politikách založených na dôkazoch v Tunisku. Taktiež sme pripravili návrh projektu v rámci 

rovnakej schémy  Twinning to strengthen research on epidemiology and public health impact 

of traumatic brain injuries in Europe so zameraním na posilnenie výskumných kapacít katedry.  

Vytvorili sme priestor, kde sa môžu na neformálnej úrovni stretávať všetci priaznivci 

Katedry  vo forme elektronickej komunikácie a snažíme sa pripravovať stretnutia s našimi 

absolventami.  

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 a tiež z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bola 

pripravená  monografia s názvom Propedeutika epidemiológie a do jej tvorby sa zapojila 

väčšina členov katedry, vrátane doktorandov. Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a 

neustáleho  vzdelávania sa členovia katedry aktívne zúčastňujú odborných podujatí, najmä 

konferencií, kongresov a seminárov. Informácie o novinkách a udalostiach majú študenti a 

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

aktualizovaná  http://fzsp.truni.sk/katedra-verejneho-zdravotnictva  

V nasledujúcom roku sa členovia katedry budú naďalej snažiť zvyšovať odbornú úroveň 

a kvalitu výučby na základe požiadaviek novej akreditácie s dôrazom na pripravovanú 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 všetkých zo srdca ďakujem. 
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6.2.1 Všeobecné informácie o katedre 

Poslanie katedry verejného zdravotníctva 

Katedra verejného zdravotníctva (ďalej KVZ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity (FZaSP TU) poskytuje najmä jednoodborové štúdium zamerané na rôzne 

oblasti verejného zdravotníctva. Podieľa sa zároveň aj na výučbe iných odborov na FZaSP TU 

aj iných výučbových zariadeniach v Slovenskej republike i v zahraničí. 

 KVZ svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti: 

• Zdravotnícke systémy a ich manažment, 

• Epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení, praktická epidemiológia,  

• Environmentálne zdravie, 

• Zdravie pri práci, 

• Zdravie migrantov, 

• 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.   
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Členovia katedry verejného zdravotníctva v roku 2017 

Interní zamestnanci 

 
Vedúca katedry:   doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
 
Zástupkyňa vedúcej katedry:  Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
 
Profesori:    emeritný profesor MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.  
      prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 
      prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
      prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
      doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 
 
Docenti:     
 
      doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 
       doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
      doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 
      doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 
                                         
 
Odborní asistenti:   PhDr. Kristína Grendová, PhD. 
      Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 
       Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD. 
      Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
      Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 
     
 
Rodičovská dovolenka:  PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

      
Odborná inštruktorka KVZ:  Mgr. Marcela Nováková 
 
Interní doktorandi:   Mgr. Lucia Blažinská  
      Mgr. Katarína Dudáková 
     Mgr. Juliana Melichová  
      Mgr. Dominika Plančíková 
      Mgr. Janka Prnová 
      Mgr. Veronika Rechtoríková 
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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, RNDr. Mgr., 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 
Mátejová Alena, JUDr., PhD. 
Streško Marián, MUDr., PhD. 
 
Hosťujúci profesori: 
 

prof. Daniel West, Jr. PhD., FACHE, University of Scranton, Scranton 
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6.2.2 Profesionálne zameranie členov katedry 
 
doc. 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 v Berkeley, USA, v problematike epidemiológie duševných porúch 

(National Institutes of Health – Fogarty fellowship). Doc. Bražinová bola 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). Doc. Bražinová je výkonná 

riaditeľka 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. Doc. 

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. Na katedre pôsobila do 31.10.2017. 

 

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  
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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 

2017 bola podpredsedníčkou vedeckého a organizačného výboru konferencie Ochrana života 

XVII. a sympózia Civilizačné ochorenia III. 

 

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. Od 

septembra 2017 je manažérkou dvojročného projektu SAMRS/2017/KE/1/2 Budovanie kapacít 

zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie 

dohľadom nad výskytom infekčných ochorení.  

 

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 

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 
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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. 

V období 12-15.11.2017 získala ocenenie: Visiting profesor  - Česká republika, Západočeská 

univerzita v Plzni , Fakulta zdravotnických studií, obor Asistent ochrany a podpory  veřejného 

zdraví. Podieľa sa na príprave  Centra podpory zdravého pohybu a prevencie obezity, ktoré sa 

zriadilo v Pavilóne klinických a laboratórnych disciplín vo FN Trnava.     

 

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 

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-
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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. Od roku 2017 zároveň pôsobí na MZ SR v sekcii Verejné 

zdravotníctvo. 

 

Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD. 

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre verejného zdravotníctva od roku 2017. Zameriava sa 

na oblasť epidemiológie (epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení, surveillance 

infekčných ochorení, epidemiologické štúdie), v ktorej sa špecializovala počas dvojročnej stáže 

EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) v roku 2013  

pod vedením odborníkov z ECDC. Rovnako sa zaujíma o oblasť environmentálneho zdravia, 

v ktorej získala praktické skúsenosti počas niekoľkoročnej spolupráce s Odborom hygieny 

životného prostredia a zdravia na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave o.i.  

pri implementovaní metód Hodnotenia dopadov na zdravie (HIA) do praxe v SR. V súčasnosti 

svoju prácu sústreďuje aj na problematiku zdravia marginalizovaných skupín, pričom 

spolupracuje s Robert Koch Institute v Berlíne na výskumnom projekte EMIS2017 zameranom 

šírenie sexuálne prenosných ochorení v komunite MSM. Taktiež je súčasťou pracovného tímu 

v projekte CONFIDE, ktorý sa zameriava na vytváranie podmienok pre zavedenie EBM 

do praxe, a to aj prostredníctvom implementácie tréningových aktivít v Tunise.  

 

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. 
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Mgr. Michaela Machajová, PhD. 

Ako zástupkyňa vedúcej katedry verejného zdravotníctva pôsobí od 1. júla 2013 a odvtedy 

sa spolupodieľa na riadení a organizácii štúdia. Zároveň pôsobí aj ako odborný asistent. Svoje 

profesionálne zameranie sústreďuje na oblasť hodnotenia zdravotných rizík, preventívneho 

a klinického pracovného lekárstva, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, determinantov 

zdravia, pracovnej zdravotnej služby a ergonómie. Vo všetkých týchto oblastiach zabezpečuje 

aj výučbu jednotlivých predmetov v I. a II. stupni štúdia a je školiteľom záverečných prác. Má 

praktické skúsenosti z oblasti objektivizácie rizikových faktorov životného a pracovného 

prostredia, zabezpečovania Pracovnej zdravotnej služby ako aj činnosti Regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva. Od roku 2016 disponuje špecializáciou Zdraví pri práci ako aj 

osvedčením bezpečnostného technika. Nadobudnuté poznatky a praktické skúsenosti 

odovzdáva študentom verejného zdravotníctva vo vyučovacom procese. Každoročne sa 

zúčastňuje viacerých domácich alebo medzinárodných konferencií s aktívnou účasťou 

a podieľa sa na koordinovaní a realizácii medzinárodných projektov. V súčasnosti koordinuje 

posledným rokom udržateľnosť vytvorenej online platformy slúžiacej na vyhľadávanie, 

používanie, zdieľanie a rozširovanie si obzorov v problematike úspešnej integrácie Rómov 

v rámci medzinárodného projektu „e-Roma Resource“. V neposlednom rade je aktívnou 

členkou Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. 

 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

Zaoberá sa oblasťou environmentálneho zdravia, štatistickou analýzou epidemiologických dát 

a priestorovou analýzou údajov. Venuje sa výskumu ťažkých úrazov mozgu, je zapojený  

do projektov týkajúcich sa nádorovej epidemiológie, odhadu dopadu politík na zdravie či 

rómskej menšiny. Je hlavným koordinátorom projektu monitorovania kvality vnútorného 

ovzdušia na vidieku a v mestách na Slovensku a v Rumunsku a koordinátorom projektu RAPID 

financovaného Európskou Komisiou. 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 



 

123 
 

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. V roku 2017 bola na 

materskej dovolenke. 

 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

Pracuje na Detskej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. Špecializuje sa na oblasti pediatria 

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 FZaSP. Medzi jej hlavné činnosti na katedre patrí pedagogická a vedecko-

výskumná činnosť, vedenie záverečných prác a účasť v skúšobných komisiách.  

 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

Profesijne sa venuje epidemiológii chronických ochorení, predovšetkým nádorových ochorení, 

environmentálnej a klinickej epidemiológii. Je aktívna vo sfére vzdelávania vo verejnom 

zdravotníctve, manažmente projektov, metodike hodnotenia dopadov na zdravie a tvorbe a 

hodnotenia guidelines. Odborne koordinovala viaceré významné medzinárodné projekty 

zamerané predovšetkým na hodnotenie dopadov na zdravie. Je výkonnou riaditeľkou združenia 

Albert na podporu aktivít FZaSP orientovaných najmä na rozvojovú pomoc. V roku 2017 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 FZaSP projektov Vitafit a 

Roadshow-zdravé srdce. Je hlavným administrátorom akademického modulárneho systému 

FZaSP a správca evidencie záverečných prác. Podieľaľ sa na príprave  Centra podpory zdravého 

pohybu a prevencie obezity, ktoré sa zriadilo v Pavilóne klinických a laboratórnych disciplín 

vo FN Trnava. 
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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, na 

Akadémii Poloniana v Czestochowej, Poľsko 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 

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 a tiež na Akadémia Poloniana v Czestochowej, 

Poľsko. 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 
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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. 

Od roku 1999 do 30.6.2017 pôsobila ako prednostka infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice 

Trnava. Je predsedníčkou 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.  
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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 

konferencií. Participovala na výučbe predmetov prostredie a zdravie I., prostredie a zdravie IV., 

a epidemiológia v odbore LVM. 

 

Mgr. Lucia Blažinská 

Od roku 2015 pôsobí na katedre ako interná doktorandka. Zaujíma sa o problematiku 

očkovania, dopadu antivakcinačného správania na epidemiologickú situáciu infekčných 

ochorení na Slovensku a vo svete, a tiež o hodnotenie vplyvu legislatívnych a preventívnych 

intervencií na zdravie verejnosti. Vykonáva výskum k dizertačnej práci s názvom Odhad 

dopadu antivakcinačného správania na situáciu osýpok v SR pod vedením doc. Ing. Margaréty 

Kačmarikovej, PhD. a odborným vedením školiteľa špecialistu prof. MUDr. Martina Rusnáka, 

CSc. Podieľa sa na výučbe predmetov prostredie a zdravie II. a III., základy hygieny I. 

 

Mgr. Juliana Melichová 

V dizertačnej práci sa pod vedením doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. zaoberá úmrtnosťou 

a hospitalizovanosťou v dôsledku traumatických úrazov mozgu u detí v Európe. V roku 2017 

bola v rámci doktorandského štúdia zapojená do projektu CENTER-TBI, ktorý sa venuje 

problematike úrazov mozgu. Podieľa sa na výučbe predmetov analýza epidemiologických dát 

I., analýza epidemiologických dát II. a environmentálne zdravie. 

 

Mgr. Dominika Plančíková 

Od septembra 2015 pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva ako interná doktorandka. 

V dizertačnej práci sa pod vedením doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. zaoberá determinantmi 
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nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného narodenia detí v Slovenskej republike. V rámci 

výskumnej činnosti sa venuje aj epidemiológii úrazov, najmä traumatických úrazov mozgu a 

dopravných úrazov. Podieľala sa na výučbe predmetov analýza dát I. a II., aplikovaný výskum 

a epidemiologické štúdie.  

 

Mgr. Janka Prnová 

Od roku 2016 vykonáva výskum v oblasti surveillance nozokomiálnych nákaz 

a antimikrobiálnej rezistencie vo FN Trnava. V súčasnosti sa v rámci doktorandského štúdia 

venuje sledovaniu indikátorov kvality pre oblasť nozokomiálnych nákaz a nemocničnej 

hygieny na základe medicíny založenej na dôkazoch vo FN Trnava, pod vedením prof. MUDr. 

Viery Rusnákovej, CSc., MBA a RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. V akademickom roku 

2017/2018 sa podieľa na výučbe predmetov aplikovaný výskum, environmentálne zdravie 

a epidemiológia neinfekčných ochorení. 

 

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, analýza dát II. a ZPP I. 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, 

• zdôraznenie postavenia pedagóga ako tútora, 

• výber predmetov s praktickým zameraním využiteľných pre širokú oblasť budúcich 

zamestnávateľov, 
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• prácu so zdrojmi domácimi a zahraničnými, 

• podporu tvorivosti a schopnosti komunikovať výsledky tvorivej práce, 

• podpora študijných pobytov v zahraničí a medzinárodnej spolupráce. 

 

V roku 2017 úspešne ukončilo bakalárske štúdium 33 študentov denného štúdia. Magisterské 

štúdium úspešne ukončilo 38 študentov denného štúdia. Doktorandské štúdium ukončila jedna 

študentka denného štúdia. Zároveň boli prijaté dve študentky denného štúdia. 

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

epidemiológii a faktoroch ohrozujúcich zdravie. Študijný odbor verejné zdravotníctvo 

explicitne zahŕňa nasledovné skupiny predmetov: 

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

skupín), 

• 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 nemocnice v Trnave. 

V súčasnom období sú zabezpečené predpoklady na teoretickú a praktickú výučbu programu v 

navrhovanom rozsahu. Fakulta v súlade s Bolonskou deklaráciou podporuje študentov tiež pri 

ich študijných pobytoch v zahraničí. Ak študent absolvuje časť štúdia  v zahraničí na základe 

zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú. 

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so 

širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti 

podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie. 

Je pripravený: 

• vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany 

zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok 

detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 
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• 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. 
 

 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, 
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• 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, 

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

prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného 

prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné, 

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

farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov, poskytovanie konzultácii pri úprave 

životného štýlu jednotlivcom, 

• inšpektoráty práce, 

• vzdelávacie inštitúcie.  

 

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

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

pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve, výkone štátneho 

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

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

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

získaných počas predchádzajúcich 6 semestrov štúdia. 

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

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

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

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

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

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

ECTS sú prideľované podľa času potrebného na vypracovanie zadania. Ukončenie je formou 

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

si hĺbku naštudovanej problematiky. 

Cieľom vzdelávania v magisterskom programe je poskytnúť študentom prístup  

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

realizuje v zmysle rozvoja európskeho rozmeru prostredníctvom vývoja študijných plánov, 

spolupráce medzi inštitúciami, mobilitami a integrovaným programom štúdia, výučby a 

výskumu. Tento prístup rozvíja schopnosti, ktoré absolventom umožnia pracovať v oblasti 

identifikácie, hodnotenia a intervencie v oblasti riešenia 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, 
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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 

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 
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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  
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 

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 
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špecializačné vzdelávanie. V prvom ročníku školského roku 2017/2018 špecializačného štúdia 

máme 77 študentov v druhom ročníku máme 44 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, 

- adaptovať národné požiadavky na starostlivosť o deti v ranom detstve  

do špecifických lokálnych podmienok a životných situácií konkrétnych skupín populácie 

a detí, 
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- 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. 

 

Centrum podpory zdravého pohybu a prevencie obezity 

V roku 2017 bolo zriadený Pavilón klinických a laboratórnych disciplín vo FN Trnava, kde má 

katedra verejného zdravotníctva zriadené Centrum podpory zdravého pohybu a prevencie 

obezity formou poradne a laboratória.  Zodpovedným garantom je doc. Ing. Kačmariková, PhD. 

a Mgr. Rafajdus, PhD. Centrum bude slúžiť  pre výučbu a realizáciu výskumu pri diplomových 

a dizertačných prácach. Náplňou bude analýza stravovacích zvyklostí, detekcia hlavných 

stravovacích problémov, zostavenie jedálnička. Diagnostika pohybového aparátu, vyšetrenie 

posturálneho stereotypu. Zostavenie regeneračného plánu. K naplnenie týchto cieľov slúži aj 

materiálno technické vybavenie priestorov, ktoré by v budúcnosti mohli poskytnúť aj priestor 

pre odbornú prax študentom.  

 

6.2.4 Vedecko-výskumná činnosť 

Publikačná a prednášková činnosť 
 
Tabuľka č. 44: V roku 2017 publikovali členovia KVZ publikácie v nasledovnom počte: 64 

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 15 
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 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  1 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 4 
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 3 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 13 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web 
of Science alebo SCOPUS 1 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 6 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)  1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 11 

Iné 
SPOLU 64 
 

SKUPINA B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 

patenty a objavy 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

Cnossen MC, Huijben JA, van der Jagt M, Volovici V, van Essen T, Polinder S, Nelson D, 

Ercole A, Stocchetti N, Citerio G, Peul WC, Maas AIR, Menon D, Steyerberg EW, Lingsma 

HF; CENTER-TBI investigators. Variation in monitoring and treatment policies for intracranial 

hypertension in traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the 

CENTER-TBI study. Critical Care. 2017 Sep 6;21(1):233. doi: 10.1186/s13054-017-1816-9. 

GBD 2015 Eastern Mediterranean Region Transportation Injuries Collaborators, Mokdad AH. 

Transport injuries and deaths in the Eastern Mediterranean Region: findings from the Global 

Burden of Disease 2015 Study. Int J Public Health. 2017 Aug 3. doi: 10.1007/s00038-017-

0987-0. [Epub ahead of print]. 

GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific 

mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1151-1210. doi: 10.1016/S0140-

6736(17)32152-9.  

GBD 2016 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted 

life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 

countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 



 

137 
 

Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1260-1344. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32130-

X.  

GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and 

national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 

195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 

Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1211-1259. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32154-2.  

GBD 2016 Mortality Collaborators. Global, regional, and national under-5 mortality, adult 

mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1084-1150. doi: 

10.1016/S0140-6736(17)31833-0.  

GBD 2016 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk 

assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters 

of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 

2017 Sep 16;390(10100):1345-1422. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32366-8.  

GBD 2016 SDG Collaborators. Measuring progress and projecting attainment on the basis of 

past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis 

from the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1423-1459. 

doi: 10.1016/S0140-6736(17)32336-X. Epub 2017 Sep 12.  

Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, Andelic N, Bell MJ, Belli A, Bragge P, Brazinova A, Büki 

A, Chesnut RM, Citerio G, Coburn M, Cooper DJ, Crowder AT, Czeiter E, Czosnyka M, Diaz-

Arrastia R, Dreier JP, Duhaime AC, Ercole A, van Essen TA, Feigin VL, Gao G, Giacino J, 

Gonzalez-Lara LE, Gruen RL, Gupta D,Hartings JA, Hill S, Jiang JY, Ketharanathan N, 

Kompanje EJO, Lanyon L, Laureys S, Lecky F, Levin H, Lingsma HF, Maegele M, Majdan M, 

Manley G, Marsteller J, Mascia L, McFadyen C, Mondello S, Newcombe V, Palotie A, Parizel 

PM, Peul W, Piercy J, Polinder S, Puybasset L, Rasmussen TE, Rossaint R, Smielewski 

P,Söderberg J, Stanworth SJ, Stein MB, von Steinbüchel N, Stewart W, Steyerberg EW, 

Stocchetti N, Synnot A, Te Ao B, Tenovuo O, Theadom A, Tibboel D, Videtta W, Wang KKW, 

Williams WH, Wilson L, Yaffe K; InTBIR Participants and Investigators.Traumatic brain 

injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. Lancet 

Neurology. 2017 Dec;16(12):987-1048. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30371-X. Epub 2017 

Nov 6. Review. PubMed PMID: 29122524.  

MAJDAN, M. et al. 2017. Mortality due to traumatic spinal cord injuries in Europe: a cross-

sectional and pooled analysis of population-wide data from 22 countries. In Scandinavian 
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Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine [online]. 2017, vol. 25. Dostupné 

na: <http://doi.org/10.1186/s13049-017-0410-0>. ISSN 1757-7241. 

MAJDAN, M. et al. 2017. Years of life lost due to traumatic brain injury in Europe: A cross-

sectional analysis of 16 countries. In PLOS Medicine [online]. 2017, vol. 14, no. 7. Dostupné 

na: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002331>. eISSN 1549-1676. 

Majdan, Marek, Brazinova, Alexandra, Rusnak, Martin, Leitgeb, Johannes: Outcome 

Prediction after Traumatic Brain Injury: Comparison of the Performance of Routinely Used 

Severity Scores and Multivariable Prognostic Models, JOURNAL OF NEUROSCIENCES IN 

RURAL PRACTICE, Volume: 8, Issue:1, Pages: 20-29, Published: JAN-MAR 2017.  

Peeters W, Majdan M, Brazinova A, Nieboer D, Maas AIR. Changing Epidemiological Patterns 

in Traumatic Brain Injury: A Longitudinal Hospital-Based Study in Belgium. 

Neuroepidemiology. 2017;48(1-2):63-70. doi: 10.1159/000471877. Epub 2017 Apr 28. 

PubMed PMID: 28448968.  

Trimmel H, Majdan M, Wodak A, Herzer G, Csomor D, Brazinova A. Citicoline in severe 

traumatic brain injury: indications for improved outcome : A retrospective matched pair 

analysis from 14 Austrian trauma centers. Wiener Klinische Wochenschrift. 2017 Jul 27. doi: 

10.1007/s00508-017-1240-9. [Epub ahead of print].  

Varga Z, Nemcekova M, Carnicka S, Slezakova V, Petrova M, Majdan M, Ravingerova T, 

Kristova V. Naproxen and Diclofenac Attenuate Atorvastatin-induced Preconditioning of the 

Myocardium. Cureus. 2017 Apr 29;9(4):e1201. doi:10.7759/cureus.1201. PubMed PMID: 

28560127; PubMed Central PMCID: PMC5446225. 

 

SKUPINA C – Ostatné recenzované publikácie 
 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

Rusnak, M., et al. (2017). Introduction of the European Union case definitions to primary care 

physicians has improved the quality of communicable diseases notification in Tuzla , Bosnia 

and Herzegovina (Original research). SEEJPH VIII (1): 1-9. 

Rehorcikova, V., Adriana Ondrusova, Martin Rusnak, Alexandra Brazinova (2017). " 

Adherence to evidence-based medicine recommendations in treatment of children hospitalised 

with acute bronchitis- a pilot study ." J. Evid. Based Med. Healthc. 4 (24): 1431-1435. 

 

 

http://doi.org/10.1186/s13049-017-0410-0%3E
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002331%3E
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ADF Vedecké práce v ostatných vedeckých časopisoch  

Vakcináciou preventabilné ochorenia – stále záťaž pre krajiny strednej Európy? Lucia 

Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta Kačmariková. In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - 

Roč. 65, č. 10 (2016), s. 352-359. 

 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach  

Cnossen MC, Polinder S, Lingsma HF, Maas AIR, Menon D, Steyerberg EW, et al. (2016) 

Variation in Structure and Process of Care in Traumatic Brain Injury: Provider Profiles of 

European Neurotrauma Centers Participating in the CENTERTBI Study . PLoS ONE 11(8): 

e0161367. doi:10.1371/journal.pone.0161367. 

Cnossen, M. C., et al. (2017). " Variation in monitoring and treatment policies for intracranial 

hypertension in traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the 

CENTER-TBI study. " Critical Care 21(1): 233. 

Legislation impact on sick leave in Slovakia / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta 

Kačmáriková. In: International Journal of Workplace Health Management. - ISSN 1753-8351. 

- Vol. 10, Issue 3 (2017), s. 182-191.. – Spôsob 

prístupu: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJWHM-11-2016-0085. 

Projekt Roadshow 2014 - srdce plné zdravia / Michal Rafajdus, Margaréta Kačmáriková, 

Miroslava Gapčová. In: Studia Kinanthropologica. - ISSN 1213-2101. - Roč. 17, č. 3 (2016), s. 

411-420. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích  

Changing epidemiology of invasive pneumococcal diseases in Slovak population before and 

after the compulsory vaccination / Denisa Jakubcová, Mária Katúcová, Zuzana Kráľová. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0061-4. - CD-ROM; S. 68-74. 

Prehľad rizikových faktorov vybraných muskuloskeletálnych deformít u detí a ich prevencia / 

Veronika Rechtoríková, Margaréta Kačmáriková, 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. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJWHM-11-2016-0085
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=141287&fs=3937475FC5B449419CD80E3E6D9B1110
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=172131&fs=FA67AF995D28486E9D3AC7330A0F4F68
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=164868&fs=3937475FC5B449419CD80E3E6D9B1110
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Prevalence, risk factors and prevention of poor posture in children and adolescents / Veronika 

Rechtoríková, Margaréta Kačmáriková, Michal Rafajdus. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - 

ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 91-96.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/13511.pdf. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

Nadváha a obezita u detí – pretrvávajúci zdravotnícky problém / Kristína Grendová, Natália 

Bohušová. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. – Instytut Wydawniczy 

Humannum, 2017. - ISBN 978-83-7520-221-2. - S. 66-82. 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  

Epidemiology of traumatic brain injuries in Central European countries in 2012/ Dominika 

Plančíková, Marek Majdan. In: European Journal of Public Health. - ISSN 1101-1262. - Vol. 

27, Supplement 3 (2017), p. 396. 

Informovanosť rodičov o zdravej výžive detí / Kačmáriková Margaréta, Vidiová Paulína, 2017. 

In: Slezské dny preventivní medicíny 2017 [elektronický zdroj] : sborník abstrakt a prezentací: 

17. ročník, 22.-24. března 2017, Ostravice / kol.autorů. - 1. vyd. - Ostrava : Krajská hygienická 

stanice MS kraje, 2017. - ISBN 978-80-270-1412-5. - CD-ROM; 1 s. (S. 1-21). 

Šport a muskuloskeletálne zdravie u študentov športového gymnázia v Nitre / Rechtoríková 

Veronika, Kačmáriková Margaréta, Rafajdus Michal, 2017. In: Slezské dny preventivní 

medicíny 2017 [elektronický zdroj] : sborník abstrakt a prezentací : 17. ročník, 22.-24. března 

2017, Ostravice / kol.autorů. - 1. vyd. - Ostrava : Krajská hygienická stanice MS kraje, 2017. - 

ISBN 978-80-270-1412-5. - CD-ROM; 1 s. (S. 1-23). 

Vplyv vybraných faktorov na výskyt chybného držania tela u žiakov mladšieho školského veku 

v okrese Trnava. In: Slezské dny preventivní medicíny 2017. - Ostrava : Krajská hygienická 

stanice MS kraje, 2017. - ISBN 978-80-270-1412-5. - CD-ROM; 1 s. (S. 1-23). 

 XXI. Slovensko-Český kongres o infekčných chorobách. 14.-16.06.2017, Hotel Saffron, 

Bratislava. Dudáková, K., Grendová, K., Ondrušová, A.: Antibiotická terapia u detí 

hospitalizovaných na Detskej klinike vo Fakultnej nemocnici Trnava s diagnózou akútnej 

cystitídy a pyelonefritídy. 

ZdravLab, 09.-10.02.2017, Trenčín. Dudáková, K., Grendová, K., Ondrušová, A.: Využívanie 

guidelines v manažmente infekcii močových ciest u detí na území Slovenskej a Českej 

republiky. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=162378&fs=3937475FC5B449419CD80E3E6D9B1110
http://ukftp.truni.sk/epc/13511.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=169864&fs=BF8C1738075A42F8987D0D478922B856
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=66137&fs=80B4F364219146188936FD604B7BF505


 

141 
 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich  konferencií  

Chybné držanie tela žiakov mladšieho školského veku vo vybraných ZŠ v Trnave / Veronika 

Rechtoríková, Margaréta Kačmáriková, Michal Rafajdus, In: XXII. Červenkove dni 

preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2017. - ISBN 978-

80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 24-25. 

Intervencie a výskum v prevencii nadváhy a obezity / Daniela Kállayová, T. Kúdela. 

In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. - Bardejov : Slovenská spoločnosť 

praktickej obezitológie, 2017. - ISBN 978-80-971460-2-3. - S. 60. 

Je ľahká diagnostika erythema exudatívum? / A. Kršáková, A. Strehárová, K. Kútna. In: Interná 

medicína. – ISSN 1335 – 8359. – Roč. 17, S4 (2017), s.30 – 31. 

Nadváha a obezita u detí - pretrvávajúci zdravotnícky problém / Kristína Grendová, Natália 

Bohušová. In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. - Bardejov : Slovenská 

spoločnosť praktickej obezitológie, 2017. - ISBN 978-80-971460-2-3. - S. 57-58. 

Obezita ako závažný zdravotný problém u detí a mládeže / Kačmáriková Margaréta, Machajová 

Michaela, Rybanská Daniela, 2017. In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu: 

zborník abstraktov / Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu Konferencia. - 1. 

vyd. - Bardejov : Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, 2017. - ISBN 978-80-971460-

2-3. - S. 57. 

Odhad vnímavej populácie na osýpky v krajinách EÚ / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, 

Margaréta Kačmáriková. In: XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : 

Vydavateľstvo A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 12. 

Ochorenia preventabilné vakcináciou – stále záťaž pre krajiny strednej Európy? / Lucia 

Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta Kačmáriková. In: VIII. Slovenský vakcinologický 

kongres. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-18-9. 

- S. 25. 

Ondrušová, A., Dudáková, K., Grendová, K: Systematický prehľad odporúčaní pre manažment 

uroinfekcii v pediatri, Zdravotnícke listy. Ročník 4, číslo 3-4, 2016, ISSn 1339-3022. 

Podiel infektológie v liečbe abscesu mozgu / M. Soľavová, A. Kršáková, A. Strehárová. In: 

Interná medicína. – ISSN 1335 – 8359. – Roč. 17, S4 (2017), s.21-22. 

Raritný prípad VHA a AKI / A.Strehárová, A. Kršáková, M.Soľavová. In: Interná medicína. – 

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

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=169864&fs=1068D73F4B9A4B3E91E7A0D6637C28F9
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=169864&fs=BF8C1738075A42F8987D0D478922B856
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Úmrtnosť na úrazy mozgu v Slovenskej republike / Dominika Plančíková, Marek Majdan. 

In: XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. – Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 

management, 2017. – ISBN 978-80-89797-24-0. – CD-ROM; S. 26-27. 

Úspešnosť antibiotickej terapie u detí s akútnou pyelonefrititídou a cystitídou / Katarína 

Dudáková, Kristína Grendová, Adriana Ondrušová. 

In: XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi 

management, 2017. - ISBN 978-80-89797-24-0. - CD-ROM; S. 23. 

XX. Kežmarské lekárske dni MUDr. Vojtecha Alexandra, 24.-25.03.2017, Stará Lesná, 

Ondrušová, A., Gerlichová, K.: Parazity aktuálne aj dnes? 

 

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

alebo SCOPUS 

 
Specific needs of healthcare and community healthcare workers in the region of Matuga, Kwale 

in the area of lifelong education. Špecifické potreby zdravotníckych a komunitných 

zdravotníckych pracovníkov v regióne Matuga, Kwale v oblasti ďalšieho vzdelávania / Katarína 

Dudáková, Kristína Grendová, Adriana Ondrušová. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. 

- Vol. 11, no. 2 (2017), p. 44-59.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14318.pdf. 

 

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

Incidence of viral hepatitis B after the mass vaccination of new-borns in Slovakia / Denisa 

Jakubcová, Simona Debrecká, Lucia Blažinská. In: 3rd V4 Conference on Public Health 2017. 

- Prague : University of Economics, 2017. - S. 19. 

Legislation impact on sick leave in Slovakia / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta 

Kačmáriková. In: International Journal of Workplace Health Management. - ISSN 1753-8351. 

- Vol. 10, Issue 3 (2017), s. 182-191.. - Spôsob 

prístupu: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJWHM-11-2016-0085. 

Occupational health services in Slovakia - challenges and vision in new legislation / Tomáš 

Kúdela, Peter Letanovský, Daniela Kállayová. In: 3rd V4 Conference on Public Health 2017. - 

Prague : University of Economics, 2017. - S. 29. 

Public Health Workforce Needs and Professionalization in Slovakia / Daniela Kállayová, Peter 

Letanovský, Tomáš Kúdela. In: 3rd V4 Conference on Public Health 2017. - Prague : University 

of Economics, 2017. - S. 22. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=166565&fs=80B4F364219146188936FD604B7BF505
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=166565&fs=BF8C1738075A42F8987D0D478922B856
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=66176&fs=BF8C1738075A42F8987D0D478922B856
http://ukftp.truni.sk/epc/14318.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=171222&fs=FA67AF995D28486E9D3AC7330A0F4F68
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJWHM-11-2016-0085
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=171222&fs=1068D73F4B9A4B3E91E7A0D6637C28F9
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=171222&fs=1068D73F4B9A4B3E91E7A0D6637C28F9
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Road traffic mortality in V4 countries / Dominika Plančíková, Marek Majdan. 

In: 3rd V4 Conference on Public Health 2017. - Prague : University of Economics, 2017. - S. 

43. 

The effect of mandatory vaccination on measles in EU countries / Lucia Blažinská, Martin 

Rusnák, Margaréta Kačmáriková. In: 3rd V4 Conference on Public Health – Prague 2017- Book 

of Abstracts. 2017. 

 

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

zborníky, atlasy...)  

Ochrana života XVI.: Etické problémy súčasnosti: Pocta sv. Gianne Berettovej Mollovej / 

editor: Kristína Grendová ; rec. M. Danaj, M. Lichner. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - 185 s. - ISBN 978-80-568-0024-9. 

 

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

kategórií  

Pedagógovia z Trnavskej univerzity vzdelávajú aj na kenskom pobreží / Zuzana Kráľová, 

Denisa Jakubcová, Michal Rafajdus, Alžbeta Kaiglová, Branislav Pupala. In: TASR školský 

servis. - online; 10.3.2017. - Spôsob prístupu: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-

skoly/pedagogovia-z-trnavskej-univerzity-vzde/33154-clanok.html. 

Rozvojové aktivity Trnavskej univerzity v Keni / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Michal 

Rafajdus, Alžbeta Kaiglová. In: Slovensko Rádiožurnál. - online; 21.3.2017 - Spôsob prístupu: 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/637514.  

Trnavská univerzita pomáha v Keni bojovať s infekčnými ochoreniami / Denisa Jakubcová.  In: 

Trnavský hlas. - online: 18.2.2017. - Spôsob prístupu: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20778-

trnavska-univerzita-pomaha-v-keni-bojovat-s-infekcnymi-ochoreniami.htm. 

Trnavská univerzita už 19 rokov pomáha na africkom kontinente / Zuzana Kráľová.  In: 

Zpiešťan. - online; 20.2.2017. - Spôsob prístupu:  https://www.zpiestan.sk/spravy/trnavska-

univerzita-uz-19-rokov-pomaha-na-africkom-kontinente/. 

Odborníci z Trnavskej univerzity zlepšujú životy ľuďom na kenskom pobreží / Zuzana 

Kráľová, Denisa Jakubcová, Michal Rafajdus, Alžbeta Kaiglová, PhD.  In: pnky.sk. - online; 

23.2.2017. - Spôsob prístupu: http://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-

zlepsuju-zivoty-ludom-kenskom-pobrezi/. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=171222&fs=80B4F364219146188936FD604B7BF505
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pedagogovia-z-trnavskej-univerzity-vzde/33154-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/pedagogovia-z-trnavskej-univerzity-vzde/33154-clanok.html
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/637514
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20778-trnavska-univerzita-pomaha-v-keni-bojovat-s-infekcnymi-ochoreniami.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20778-trnavska-univerzita-pomaha-v-keni-bojovat-s-infekcnymi-ochoreniami.htm
https://www.zpiestan.sk/spravy/trnavska-univerzita-uz-19-rokov-pomaha-na-africkom-kontinente/
https://www.zpiestan.sk/spravy/trnavska-univerzita-uz-19-rokov-pomaha-na-africkom-kontinente/
http://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-zlepsuju-zivoty-ludom-kenskom-pobrezi/
http://www.pnky.sk/aktuality/odbornici-trnavskej-univerzity-zlepsuju-zivoty-ludom-kenskom-pobrezi/
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Mediálne výstupy printové: Trnavskí odborníci úspešne naštartovali v Keni niekoľko projektov 

/ Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Michal Rafajdus, Alžbeta Kaiglová. 

In: Novinky z radnice. - online; 3.4.2017. Spôsob prístupu:  

http://www.trnava.sk/userfiles/file/Nzr%20apr%C3%ADl%202017%20webko.pdf.  

Mediálne výstupy formou reportáže: Fakultné rozvojové a vzdelávacie aktivity v Keni / Zuzana 

Kráľová, Denisa Jakubcová, Michal Rafajdus, Alžbeta Kaiglová. In: Mestská televízia Trnava. 

- online; 6.3.2017. Spôsob prístupu: http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-

pomaha-v-Keni-06-03-2017. 

Názov reportáže:  Odborníci z Trnavy pomáhajú v Afrike / Zuzana Kráľová, Denisa 

Jakubcová, Michal Rafajdus, Alžbeta Kaiglová. In: RTVS, Rádio Regina Západ. - online; 

13.4.2017. Spôsob prístupu: http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-

publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike. 

Vzdelávaco - rozvojový projekt Implementácia tréningových aktivít s cieľom zlepšiť zber, 

analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga, Keňa (fotoreportáž) 

/ Denisa Jakubcová. - Popis urobený: 29.11.2017. In: Prohuman. - ISSN 1338-1415. - online; 

25.02.2017, 3 s. - Spôsob prístupu: http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/vzdelavaco-

rozvojovy-projekt-implementacia-treningovych-aktivit-matuga-kena-fotoreportaz. 

Zdravotníckym a komunitným pracovníkom v Keni sa uľahčilo hlásenie infekčných ochorení / 

Denisa Jakubcová. - Popis urobený: 29.11.2017. In: Prohuman.- ISSN 1338-1415. - online; 

25.02.2017, 3 s. - Spôsob prístupu: http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/zdravotnickym-a-

komunitnym-pracovnikom-v-keni-sa-ulahcilo-hlasenie-infekcnych-ochoreni. 

Mediálne výstupy v roku 2017 
Názov reportáže:  Fakultné rozvojové a vzdelávacie aktivity v Keni 

Autor:  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.  

            Mgr. Denisa Jakubcová, PhD.  

            Mgr. Michal Rafajdus, PhD.  

            MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.   

Médium: Mestská televízia Trnava, 6.3.2017 

Link: http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-pomaha-v-Keni-06-03-2017. 

 

Názov reportáže:  Odborníci z Trnavy pomáhajú v Afrike 

http://www.trnava.sk/userfiles/file/Nzr%20apr%C3%ADl%202017%20webko.pdf
http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-pomaha-v-Keni-06-03-2017
http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-pomaha-v-Keni-06-03-2017
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=83181&fs=FA67AF995D28486E9D3AC7330A0F4F68
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/vzdelavaco-rozvojovy-projekt-implementacia-treningovych-aktivit-matuga-kena-fotoreportaz
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/vzdelavaco-rozvojovy-projekt-implementacia-treningovych-aktivit-matuga-kena-fotoreportaz
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=83181&fs=FA67AF995D28486E9D3AC7330A0F4F68
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/zdravotnickym-a-komunitnym-pracovnikom-v-keni-sa-ulahcilo-hlasenie-infekcnych-ochoreni
http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/zdravotnickym-a-komunitnym-pracovnikom-v-keni-sa-ulahcilo-hlasenie-infekcnych-ochoreni
http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/TRUNI-pomaha-v-Keni-06-03-2017


 

145 
 

Autor:  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.  

            Mgr. Denisa Jakubcová, PhD.  

            Mgr. Michal Rafajdus, PhD.  

            MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.    

Médium: RTVS, Rádio Regina Západ 13.4.2017 

Link: http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-

pomahaju-v-afrike. 

 

Názov reportáže:  Rozvojové aktivity Trnavskej univerzity v Keni 

Autor:  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.  

            Mgr. Denisa Jakubcová, PhD.  

            Mgr. Michal Rafajdus, PhD.  

            MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.    

Médium: Rádiu Slovensko Rádiožurnál, 21.3.2017 

Link: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/637514. 

http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/131153/odbornici-z-trnavy-pomahaju-v-afrike
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/637514
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Projekty, na ktorých participovali členovia KVZ v roku 2017 
 

Členovia KVZ sa aj v roku 2017 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 doc. 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 bol výskumný projekt zameraný na zlepšenie rovnosti príležitostí pre ženy 

a mužov v akademickom prostredí. Projekt bol realizovaný v rámci 7.rámcového programu 

Európskej komisie. Projekt prebiehal od januára 2013 do januára 2017. Členmi riešiteľského 

tímu za katedru VZ boli doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH (hlavný koordinátor 

projektu) a doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH. 

 

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.  
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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 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. 
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SAMRS/2018/KE/1/2 

(Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia 

kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení.)  

Realizovaný projekt  sa zameriava na oblasť infekčných ochorení, ktoré sú hlavnou príčinou 

straty zdravia a sú zodpovedné za viac ako 51% prípadov všetkých úmrtí so stúpajúcim trendom 

do budúcnosti. Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, predovšetkým 

matiek a detí do 5.roku života znížením chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia 

predchádzaním epidémií včasnou realizáciou preventívnych a represívnych opatrení v miestach 

ohniska nákazy a zefektívnením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení a stavov 

podmieňujúcich ich výskyt. Tieto skutočnosti sa dosiahnu posilňovaním kapacít 

zdravotníckeho personálu a zdravotníckych stredísk v 3 geografických krajoch: Msambweni 

sub-county, Lunga Lunga sub-county a Kinango sub-county na pobreží Kene. Výstupom 

projektu bude 190 komunitných zdravotníckych pracovníkov vyškolených na prácu  s 

komunitou-na osvetovú činnosť preventívnych postupov na zabránenie vzniku a ďalšieho 

šírenia sa v komunite, na rozpoznanie príznakov infekčných ochorení v odľahlých vidieckych 

oblastiach a argumentačných techník prečo je nevyhnutné, aby pacient vyhľadal erudovanú 

zdravotnícku starostlivosť s adekvátnou liečbou.  

Ďalším projektovým výstupom bude 95 zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich  v 

zdravotníckych strediskách, ktorí budú vyškolení na potvrdenie stavu epidémie a na okamžitý 

zásah v miestach ohniska nákazy preventívnymi a represívnymi opatreniami. 95 zdravotníckym 

strediskám bude zavedený jednotný systém na okamžité, týždenné, mesačné a štvrťročné 

hlásenie výskytu jednotlivých diagnóz infekčných ochorení prostredníctvom tabletov, ktoré 

budú slúžiť zároveň na lokálnu analýzu epidemiologickej situácie. Predkladaný projekt stavia 

už na skúsenostiach a výsledkoch mini-grantu z roku 2016, kedy sa realizáciou aktivít 

rovnakého dizajnu v Matuga sub-county podarilo zastaviť začínajúcu sa epidémiu osýpok. 

 

CONFIDE 

Cieľom projektu je posilniť výskumné kapacity v oblasti verejného zdravia s cieľom 

informovať o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. Projekt tak reaguje na regionálne 

a národné priority partnerských krajín, ktoré stanovila EÚ, a spĺňa ich špecifické potreby a 

priority v oblasti verejného zdravia tým, že rozvíja a implementuje centrum pre dôkazy  

do zdravotnej politiky (C4EHP), ktoré udržiavajú všetci partneri projektu v prospech troch 

tuniských univerzít zapojených do projektu: University of Tunis, University of Sfax and 

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.uss.rnu.tn/newVersion/
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University of Sousse. C4EHP pôsobí ako zdrojová inštitúcia na vytváranie sietí medzi 

akademickým a neakademickým prostredím, poskytuje vzdelávacie moduly a uľahčuje 

realizáciu stáží v súvislosti s politikou založenou na dôkazoch verejného zdravia. Projekt 

koordinuje Club School of Public Health na Univerzite Babeş-Bolyai v Rumunsku v spolupráci 

s Department of Public Health na Univerzite v južnom Dánsku (SDU) v Dánsku a na našej 

univerzite. Trnavská univerzita sa podieľa na zriadení Centra pre dôkazy do zdravotnej politiky, 

do vzdelávacích modulov v oblasti výskumu verejného zdravia, politík na podporu zdravia a 

politiky verejného zdravia založenej na dôkazoch – osobitne na politike založenej na dôkazoch, 

na činnostiach zabezpečovania kvality a šírenie výsledkov projektu. 

 

EMIS2017 

Výskumný projekt EMIS – The European Men-Who-Have-Sex-With-Men (MSM) Internet 

Survey je zameraný na výskyt a prevenciu sexuálne prenosných ochorení u MSM mužov, a  

na ovplyvňujúce determinanty ako závislosti na alkohole a drogách, a vzťahy v rámci rodiny a 

priateľov. Prieskum zabezpečuje výskumná organizácia Sigma Research v UK a schválila ho 

etická komisia londýnskej univerzity London School of Hygiene & Tropical Medicine 

(University of London). Do projektu sú zapojené univerzity, inštitúty verejného zdravotníctva 

a mimovládne organizácie zaoberajúce sa problematikou HIV zdravím a ľudskými právami  

vo viac ako 40 európskych krajinách. Financovaný je zo zdrojov Európskej komisie - Health 

Programme 2014-2020 a podporovaný je taktiež Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu 

chorôb (ECDC). 

 

Vedecké podujatia spolu realizované katedrou v roku 2017 
 

V novembri sa na TU FZaSP uskutočnila vedecká konferencia - Civilizačné ochorenia III.,  

na ktorých príprave sa podieľali členovia Katedry verejného zdravotníctva, doc. Ing. Margaréta 

Kačmariková, PhD., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA., a PhDr. Kristína Grendová, 

PhD. 

Tretí ročník konferencie Civilizačné ochorenia sa konal 8. novembra 2017. Sympózium bolo 

pripravované v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava pod záštitou predsedu Trnavského 

samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. a rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. Sympózium bolo venované duševným 

ochoreniam a ťažkým úrazom mozgu. V dopoludňajšej sekcii si účastníci mohli vypočuť 

http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
http://publichealth.ro/
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk
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prednášky od 11 odborníkov z oblasti psychiatrie a klinickej psychológie zamerané  

na problémy dnešnej doby, ktoré však často zostávajú tabuizované, ako sú syndróm týranej 

osoby z pohľadu súdneho znalca psychiatra, depresie a jej spojitosti s inými civilizačnými 

ochoreniami, syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov, samovrážd a ich príčin, ako 

aj duševných problémov u dospievajúcich a u pracovníkov. Popoludňajšia sekcia priniesla 

komplexný pohľad na úrazy mozgu z pohľadu epidemiológa, zdravotníckeho záchranára, 

neurológa, neurochirurga a psychológa. 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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 DOMÁCA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

Spolupracujúce domáce inštitúcie 
 

• Fakultná nemocnica Trnava 

• Inšpektorát práce SR, Košice 

• Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

• Ministerstvo školstva SR 

• Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor verejného zdravotníctva 

• Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 

• Nemocnica A. Wintera, Piešťany 

• ostatné Regionálne úrady verejného zdravotníctva 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 

• Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny 

• Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SR, Bratislava 

• Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

 

 Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 
 

• Akademia Polonia - Polonia University In Czestochowa, Poland 

• Department of Health Management and Informatics College of Health and Public 

Affairs University of Central Florida, Fl, USA  

• European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC, Stockholm, Sweden 

• Faculty of Health Sciences Bielefeld School of Public Health, Bielefeld, Germany 

• International Neurotrauma Research Organisation, Austria 

• Kwale Sub-county Hospital, P.O.Box 6- 80403, Kwale 

• Msambweni County Referral Hospital, P.O.Box 8- 804 04, Msambweni 

• Spoločnosť infekčního lekářství JEP, Czech republic 

• 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 

• University of Scranton, USA 
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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 

 

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. Viera Rusnáková, CSc., MBA., Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD. 

 

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. Margaréta Kačmariková, PhD. 

- Sekcia hygienikov výživy 
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 doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

- Slovenská hepatologická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

- Slovenská internistická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

- Slovenská pediatrická spoločnosť 

 doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 

- Slovenská vakcinologická a epidemiologická spoločnosť – SEVS 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

doc. 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. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Bratislava 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. – konzultant v infektológii 

 

13. Liga za duševné zdravie - Odborná rada/ Správna rada mimovládnej organizácie 

Liga za duševné zdravie 

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 
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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. 

 

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 

 

19. Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

 

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. 
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4. International Neurotrauma Research Organization: 

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., doc. PhDr. 

Marek Majdan, PhD. 

 

5. Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

 

6. International Society for Infectious Diseases – ISID 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 

7. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – ESCMID 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 

 

8. European Society of Chemotherapy Infectious Diseases - ECHC 

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. 

 

12. EPIET Alumni Network 

Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD. 
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Ocenenia – diplomy členov katedry za rok 2017 
 
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

Jubilejnú medailu pri príležitosti 25 .výročia obnovenia Trnavskej univerzity 

Laureát Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života    

Cena mesta Trnava za významnú činnosť v rozvoji kultúry mesta, osobitne za prezentáciu diela 

Jána Koniarka a Teodora Tekela OFM 

Zlatá medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave 

 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

Cena Antona Hajduka za dlhoročnú kontinuálnu autorskú a publikačnú činnosť, 2017 

Pamätná medaila k 25. výročiu obnovenia činnosti Trnavskej univerzity, 2017 

Hosťujúci profesor na Akademia Polonijna, Czestochowa, Poľsko, 2017 

 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA.    

Visiting professor , University in Czestochowa of Polonia 2017 

 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

Profesorská mobilita, Fakulta zdravotnických studií, Západočecke univerzity v Plzni, 2017 

 

doc. MUDr. Anna Strehárová, CSc. 

Jubilejnú medailu pri príležitosti 25 .výročia obnovenia Trnavskej univerzity 

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti a SSI, 2017 

Zlatú medailu  za záslužnú prácu od managmentu FN v Trnave  

Zlatú medailu od Slovenskej chemotherapeutickej spoločnosti 

Diplom a čestné členstvo  České Společnosti infekčního lékarśtví  lékařskej společnosti J.E. 

Purkyňe 

 

doc. PhDr. Majdan Marek, PhD. 

Literárnym fondom ocenený za rok 2017 v týchto kategóriách  

1. miesto v kategórii "Prémia za trojročný vedecký ohlas" v lekárskych vedách 

3. miesto v kategórii "Prémia za výnimočný ohlas na jedno vedecké dielo" v lekárskych vedách 
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6.2.5 Vízie do roku 2018 
 
Výskum  

• Zvýšiť počet karentovaných publikácií na katedre v roku 2018. 

• 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.  

• 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. 
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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 IV. 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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6.4 Výročná správa Katedry sociálnej práce  

Katedra sociálnej práce vznikla vo februári 2008 zlúčením troch katedier, dovtedy 

zabezpečujúcim vzdelávanie v sociálnej práci na FZaSP TU v Trnave, a to Katedry aplikovanej 

sociálnej práce, katedry Teórie sociálnej práve a Katedry dobrovoľníctva, charitatívnej 

a misijnej práce. Hlavné zámery katedry ostali nezmenené, a to: zvyšovanie kvality 

vzdelávania, rozširovanie zahraničnej spolupráce a mobility (tak učiteľskej ako aj študentskej) 

a zvyšovanie podielu vedecko-výskumnej činnosti, stabilizácia personálneho obsadenia, 

zabezpečenie garancie pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.  

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 31. 12. 2017: 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 

Prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD. 

Doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. 

Mgr. Michaela Hromková. PhD. 

PhDr. Andrej Kállay, PhD. 

Doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD. 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 

Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

Mgr. Peter Patyi, PhD. 

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 
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Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Mgr. Dominika Uhnáková, PhD. 

Doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. 

 

Ďalšími orgánmi sú ad hoc tvorené komisie, riešiace špecifické otázky katedry 

 

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.  Vývoj počtu študentov je uvedený v správe 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 
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V oblasti sociálnej politiky sa Katedra sociálnej práce riadi platnými normami Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave. Okrem aktivít, vyplývajúcich z týchto predpisov 

nerealizuje iné sociálne zabezpečenie pedagógov. V rámci podpory študentských aktivít ide 

najmä o podporu ŠVOČ (finančné odmeny pre úspešných účastníkov fakultného 

a celoslovenského kola), medzinárodných študentských vedeckých podujatí (letná škola na 

Ostravskej univerzite) a športovo-relaxačných aktivít (športový deň).  

 
Celoživotné vzdelávanie 

V oblasti celoživotného vzdelávania Katedra sociálnej práce ponúka 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 2017 katedra riešila nasledovné vedecké projekty:  

 
• APVV -0524-12 Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska (2013-2017) 
• APVV- 14- 0646 Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie 

v podmienkach Slovenska (2015 – 2019)  

• VEGA    1/0341/17  Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých 
indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny (2017-2019) – novo 
podporený projekt. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, 
PhD.  www.minedu.sk 

• APVV-16-0205 „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. 
Trvanie projektu 07/2017 –06/2021, Poskytovateľ: APVV  – zodpovedná 
riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  http://www.apvv.sk/databaza -
financovanych -projektov. 

 
 
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 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.apvv.sk/databaza
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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 

Výsledky sú uvedené v správe Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave 

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 .  

 

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 

Ako každý rok, i v roku 2017 katedra organizovala v spolupráci s VÚC odbornú konferenciu 

Dobrá prax – Naša inšpirácia. 

 

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce FZaSP TU konala 

medzinárodná vedecká konferencia RES SOCIALIS 2017, organizovaná Katedrou sociálnej 

práce. Konferencia bola tematicky zameraná na sociálnu prácu v podmienkach meniacej sa 

Európy a reflektovala súčasné trendy v oblasti sociálnej práce v kontexte aktuálnych 

problémov v Európe. Pozvanie na konferenciu prijali významné európske vedecké autority 

v oblasti sociálnej práce prof. Libor Musil z Masarykovej univerzity, prof. Sandro Cattacin 

z Univerzity v Ženeve, prof. Juha Hämäläinen z Univerzity v Kuopio a prof. Roger B. Sages 

z Univerzity v Lund. Bohatá účasť zahraničných odborníkov z oblasti sociálnej práce bola 

v slovenských podmienkach výnimočná a ojedinelá. 

 
Medzinárodné ocenenia 

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., poverený vedúci Katedry sociálnej práce, v novembri 2017 

obdržal štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva za prínos k rozvoju krajiny. Ocenenie 

bolo udelené za jeho pôsobenie v Kambodži v rokoch 2004-2010 v projekte House of Family, 

poskytujúcom komplexnú starostlivosť deťom, žijúcim s HIV/AIDS.  
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