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ÚVOD 

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

ZAČLENENIE VYSOKEJ ŠKOLY: univerzitná vysoká škola  

TYP VYSOKEJ ŠKOLY: verejná vysoká škola  

 

 

 

Dekan TU FZaSP: 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - funkčné obdobie druhé, dátum vymenovania za dekana s 
nástupom do funkcie 1.1.2014, druhé funkčné obdobie začalo 1.1.2018. 

 

Prodekani: 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - menovaná do funkcie prodekana pre študijné záležitosti a 
rigorózne konanie s účinnosťou od 6.3.2017, prvý prodekan fakulty od 1.1.2018. 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA – menovaná do funkcie prodekana pre 
zahraničné vzťahy a rozvoj s účinnosťou od 13.4.2016.  

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD. – menovaná do funkcie prodekana pre vedecko-
výskumnú činnosť a doktorandské štúdium s účinnosťou od 13.4.2016.  

 

Tajomník: 

Ing. Daniela Naništová 

 

 

Katedry: 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

Katedra verejného zdravotníctva 

Katedra ošetrovateľstva 

Katedra sociálnej práce 

 

Fakultné pracoviská:  

Zahraničné pracovisko Keňa 

Pracovisko laboratórií KLVM 

Pavilón klinických a laboratórnych disciplín 

Vedenie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

Súčasti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
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Výučbové základne 

Fakultná nemocnica Trnava 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 

Analytx, s.r.o. 

Medirex, s.r.o. 

Laboratóriá Piešťany, s.r.o. 

 

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 
 

 

 

Predseda: PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

Podpredseda za zamestnaneckú časť: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

Podpredseda za študentskú časť: Mgr. Ľubica Nicolussi 

Zamestnanecká komora: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

        Mgr. Michaela Hromková, PhD. 

        doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

        doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

        doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

        doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

        PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

        doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

        Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 

        doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 

 

Akademický senát Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
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študentská komora:         Sandra Drblíková  

        Daniel Korbáš  

        Mgr. Juliána Melichová  

                                           Mgr. Ľubica Nicolussi  

                                           Magdaléna Pekarovičová 

 

 

 

INTERNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZaSP (14): 
 

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

1. FO predsedu VR: od 01.01.2014 do 31.12.2017 
2. FO predsedu VR: od 01.01.2018 do 31.12.2021 

 
     
    2. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

odbor sociálna práca; 
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne FO: od 23.1.2018-22.1.2022 
 

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

ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne FO: od 23.1.2018-22.1.2022 

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

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
ďalšie – 2. FO: od 13.6.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-22.1.2022 
 
5. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
koniec 1. FO: 9.12.2015 
ďalšie 2. FO: od 2.3.2016 
aktuálne  3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
6. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
ďalšie FO: od 5.12.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

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

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

 
    8. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   

odbor ošetrovateľstvo   
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

 

Vedecká rada Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
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9. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   
    odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

1. FO ako čestnej členky VR: od 5.12.2016 
aktuálne 2. FO ako riadnej členky VR: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
10. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo  
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

ďalšie FO: od 5.12.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
11. doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
2. FO: od 13.6.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
12. doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.    
odbor sociálna práca  

    aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
     
    13. doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.   

 1. FO ako čestnej členky VR: od 5.12.2016 
aktuálne - 2. FO ako riadnej členky VR: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

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

začiatok 1. FO: 02.03.2016 
aktuálne - 2. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

 
 

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZaSP  
 
1. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.  
odbor sociálna práca  

    aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
2. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  
odbor verejné zdravotníctvo 

    aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
3. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
2. FO: od 5.12.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
4. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 
Odbor ošetrovateľstvo 
začiatok 1. FO: od 02.03.2016 
aktuálne 2. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
5. doc. PhDr. Alice Gojová, PhD. 
Odbor sociálna práca 
aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
6. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCP 
Odbor verejné zdravotníctvo 
aktuálne – 1. FO:: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
7. MUDr. Daniel Žitňan, MPH 
Odbor verejné zdravotníctvo 
aktuálne – 1. FO:: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
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1 ŠTUDIJNÁ OBLASŤ 

1.1 Organizačno - administratívna činnosť referátu pre študijné záležitosti 

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2018, ktorý zahŕňa akademické roky 2017/2018 (LS) 

a 2018/2019 (ZS), sa v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizoval v rámci trojstupňového 

vzdelávania.  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej len FZaSP) mala priznané práva uskutočňovať: 

• v dennej forme  

o 5 bakalárskych študijných programov  

o 4 magisterské študijné programy 

o 3 doktorandské študijné programy 

• v externej forme  

o  5 bakalárskych študijných programov,  

o na magisterskom stupni boli akreditované 4 študijné programy 

o na doktorandskom stupni boli v externej forme 3 študijné programy. 

 

1.2 Študijné programy 

TU FZaSP mala v akademických rokoch 2017/2018 a 2018/2019 priznané práva uskutočňovať 

vysokoškolské štúdium a udeľovať príslušné akademické tituly absolventom  študijných 

programov uvedených v tabuľke č. 1. 

Tab. č. 1: Počet akreditovaných študijných programov 

stupeň/forma 
bakalársky magisterský doktorandský 

denná externá denná externá denná externá 

TU FZaSP  5 5 4 4 3 3 
 

V akademických rokoch 2017/2018 a 2018/2019 sa vzdelávací proces na TU FZaSP v Trnave 

uskutočňoval na jednotlivých stupňoch štúdia v týchto akreditovaných študijných programoch 

viď tabuľka č. 2. 

 

 

Tab. č. 2: Počet akreditovaných študijných programov 
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Názov študijného odboru Názov študijného programu Druh štúdia Forma 
štúdia 

Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo Bc., Mgr., PhD. D, E 

Sociálna práca 

Sociálna práca Bc., Mgr., PhD. D, E 

Sociálna práca v zdravotníctve Bc. D, E 
Riadenie a organizácia 
sociálnych služieb Mgr. D, E 

Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo Bc., D, E 
Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 

Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve Bc., Mgr., PhD. D, E 

 

1.3 Prehľad o počte študentov 

V akademickom roku 2017/2018 sa do prvého ročníka denného  bakalárskeho štúdia zapísalo 

243 študentov, v externej forme sa zapísalo do prvého ročníka v akademickom roku 2017/2018 

46 študentov. V akademickom roku 2018/2019 sa do prvého ročníka bakalárskeho štúdia 

zapísalo 211 študentov, externých študentov v uvedenom akademickom roku nastúpilo do 

prvého ročníka 61 študentov. V nasledujúcej tabuľke č. 3 možno vidieť pomer prihlásených 

študentov k zapísaným študentom. 

Tab. č. 3: Pomer prihlásených vs zapísaným študentom do 1. ročníka Bc. stupňa 

 Prihlásení študenti Zapísaní študenti 

Denná forma Externá forma Denná forma Externá forma 

2017 / 2018 555 81 243 46 

2018 / 2019 461 81 211 61 
 

V akademickom roku 2017/2018 sa do prvého ročníka denného magisterského štúdia zapísalo 

61 študentov, v externej forme 68 študentov. V akademickom roku 2018/2019 sa zapísalo do 

prvého ročníka v dennej forme 64 prvákov, v externej forme sa zapísalo 65 prvákov.  

Podľa štatistiky z 31.10.2018 študuje v akademickom roku 2018/2019 na TU FZaSP v oboch 

formách 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia 913 riadne zapísaných študentov, z toho 677 v 

dennej a 236 v externej forme štúdia.  

V akademickom roku 2017/2018  bolo v oboch formách na 1. a 2. stupni vysokoškolského 

štúdia riadne zapísaných 929 študentov, z toho 730 v dennej a 199 v externej forme štúdia. Z 

uvedených skutočností vyplýva, že došlo k poklesu študentov, čo možno pripísať zhoršeným 

sociálnym podmienkam, demografickému vývoju na Slovensku. 
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Na doktorandskom štúdiu k 31.10.2018 bolo zapísaných 36 doktorandov (14 v dennej forme 

štúdia a 22 v externej forme štúdia). V predchádzajúcom akademickom roku bol celkový počet 

doktorandov o niečo vyšší.  

V tabuľke č. 4 je zobrazený celkový počet študentov študujúcich na TU FZaSP v ak. roku 

2018/2019. Pre porovnanie je tu uvedený aj akademický rok 2017/2018.  

Tab. č. 4: Celkový počet študujúcich v akademických rokoch 2017/2018 a 2018/2019 

forma a stupeň/ AR 2017/2018 2018/2019 

denná forma 1. a 2. stupeň 730 677 

externá forma 1. a 2. stupeň 199 236 

denná forma 3. stupeň 15 14 

externá forma 3. stupeň 30 22 

SPOLU 929 949 
 

Podľa štatistických údajov z 31.10.2018 v akademickom roku 2017/2018 na fakulte študuje vo 

všetkých troch stupňoch štúdia 18 zahraničných študentov. Z uvedeného počtu sú 2 študenti zo 

Srbska, 2 z Ruska, 4 z Ukrajiny, 7 z Čiech, 1 z Poľska, 2 z Vietnamu. Všetci študujú študijné 

programy v slovenskom jazyku. Nasledujúca tabuľka 5 ukazuje porovnanie akademických 

rokov 2017/2018 vs 2018/2019. 

Tab. č. 5: Prehľad zahraničných študentov denného a externého štúdia (bakalárske a magisterské 

štúdium) podľa krajín 

Krajina /  AR 2017/2018 2018/2019 
Česká republika 7 7 

Poľsko 1 1 

Thajsko 1 0 

Rusko  0 2 

Ukrajina 2 4 

Vietnam 1 2 

Srbsko 3 2 

SPOLU 15 18 
 

V nasledujúcich tabuľkách č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 sú zobrazené počty študentov v jednotlivých 

ročníkov vo všetkých stupňoch a formách štúdia v akademickom roku 2017/2018 a 2018/2019 
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Tab. č. 6: Počty študentov v jednotlivých ročníkoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia v ak. roku 

2017/2018 k 31.10.2017 

študijné 
programy 

Forma 
štúdia 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

z toho 
zahraniční 
študenti 

Spolu 

bakalársky 
stupeň 

denná  244 177 179 0 0 10 600 

externá 46 41 17 0 0 3 104 

magisterský 
stupeň 

denná  49 81 0 0 0 3 130 

externá 45 50 0 0 0 5 95 

doktorandský 
stupeň 

denná 5 3 7 0 0  0 15 

externá  10 5 3 3 9 9 30 

SPOLU  399 357 206 3 9 30 974 
 

Tab. č. 7: Počty študentov v jednotlivých ročníkoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia v ak. roku 

2018/2019  k 31.10.2018 

študijné 
programy 

Forma 
štúdia 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

z toho 
zahraniční 
študenti 

Spolu 

bakalársky 
stupeň 

denná  211 186 182 0 0 6 579 

externá 61 22 42 1 0 2 126 

magisterský 
stupeň 

denná  46 52 0 0 0 2 98 

externá 45 38 27 0 0 8 110 

doktorandský 
stupeň 

denná 4 5 5 0 0 0 14 

externá  2 7 5 3 5 0 22 

SPOLU  369 310 261 4 5 18  949 
 

Tab. č. 8: Počty doktorandov v dennej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2017/2018 

k 31.10.2017 

študijný program/ ročníka 1.ročník 2.ročník 3.ročník SPOLU 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1 1 1 3 

sociálna práca 2 2 3 7 

verejné zdravotníctvo 2 0 3 5 

SPOLU 5 3 7 15 
Tab. č. 9: Počty doktorandov v dennej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2018/2019 

k 31.10.2018 
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študijný program/ ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník SPOLU 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 2 1 1 4 

sociálna práca 1 2 4 7 

verejné zdravotníctvo 1 2 0 3 

SPOLU 4 5 5 14 
 

Tab. č. 10: Počty doktorandov v externej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2017/2018 

k 31.10.2017 

študijný program/ ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník SPOLU 
laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve 6 1 1 0 2 10 

sociálna práca 1 4 1 1 4 11 

verejné zdravotníctvo 3 0 1 2 3 9 

SPOLU 10 5 3 3 9 30 
 

Tab. č. 11:  Počty doktorandov v externej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2018/2019 

k 31.10.2018 

študijný program/ ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník SPOLU 
laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve 0 4 1 2 0 7 

sociálna práca 1 1 4 0 2 8 

verejné zdravotníctvo 1 2 0 1 3 7 

SPOLU 2 7 5 3 5 22 
 

V porovnaní s počtom úspešných absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2017/2018 (štúdium ukončilo celkom 170 študentov), je síce počet prihlášok v roku 2018 na 

bakalárske štúdium vyšší (579 záujemcov), reálne sa do prvých ročníkov zapísalo 272 

študentov, čo predstavuje nárast počtu študentov. 

Magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018 úspešne absolvovalo 129 študentov, 

počet prihlášok na magisterský stupeň v roku 2018 bol 124 prihlášok, reálne sa zapísalo do 

prvého ročníka 91 študentov, čo predstavuje pokles študentov v magisterskom štúdiu. 

V akademickom roku 2017/2018 a 2018/2019, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, sa 

používala a používa na evidenciu uchádzača študenta verzia MAIS - Modulárny akademický 

informačný systém. Elektronická evidencia a kontrola štúdia – aj keď je efektívnym 
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prostriedkom – má ešte stále svoje rezervy tak z hľadiska technického nastavenia ako aj 

vzhľadom na nedôsledný subjektívny faktor či už zo strany študentov alebo pedagógov. 

Každopádne je oproti minulým akademickým rokom viditeľný v tejto oblasti pozitívny posun. 

 

1.4 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

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 PublicHealth / MPH.   

Špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolania je súčasťou celoživotného vzdelávania 

podľa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti. Špecializačný odbor MPH vychováva 

odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať zdravotný stav 

obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a koordinovať priority 

štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi získané 

manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, 

zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného 

zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane 

ochrany zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele 

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

stupňa v študijných odboroch podľa Nariadenia vlády SR  č. 296/2010, Z.z. 

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu a pozostáva z 

praktickej časti a teoretickej časti. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, 

ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Podmienkou zaradenia do štúdia je práca v 

zdravotníctve, preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe 

neurčuje. 

Tento typ ďalšieho vzdelávania je prvým svojho druhu na Fakulte zdravotníctva 

a sociálnej práce a momentálne sme druhou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá 

bude poskytovať toto špecializačné vzdelávanie. Túto špecializáciu doteraz dlhodobo 

poskytovala iba jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku a to Slovenská zdravotnícka 

univerzita. 
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V súlade s dlhodobým zámerom fakulty boli podané ďalšie žiadosti o akreditáciu aj ďalších 

špecializačných štúdií a certifikovaných činností pre zdravotníkov, ktoré sú taxatívne 

vymenované v prílohe č.4  Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v ďalšom 

znení. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v AR 2017/18 a 2018/19 otvorila ďalšie ročníky 

špecializačného štúdia (MPH) pre pracovníkov nelekársky zdravotníckych odborov, ktorí 

ukončili štúdium v odbore: verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant. 

Pokiaľ uchádzaš spĺňal podmienky bol na štúdium zaradený. Uchádzačom bolo vyrozumenie o 

zaradení na špecializačné štúdium poslané v priebehu júla 2018 a zápis na štúdium sa uskutočnil 

dňa 17.9.2018 v priestoroch fakulty. 

Tab. č. 12: Počty zapísaných študentov podľa ročníkov na MPH štúdium v AR 2018/19 k 31.10.2018 

forma a stupeň/ AR 1.roč. 2.roč. 3.roč. Spolu 

MPH 60 65 44 169 
 

1.5 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019 na fakulte vychádzalo z dôslednej analýzy 

vývoja v predchádzajúcich rokoch. Prijímaciemu konaniu preto predchádzala aktívna 

propagácia štúdia, ktorá bola zabezpečovaná rôznymi formami – elektronickou (webové sídlo 

univerzity a fakulty, VŠ portál), printovou (tlač a distribúcia propagačných materiálov) a 

kontaktnou (Deň otvorených dverí, účasť na výstavách a veľtrhoch vzdelávania a pod.). 

V hodnotenom akademickom roku bolo na TU FZaSP v Trnave celkovo prihlásených 707 

uchádzačov vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme. V porovnaní s 

prijímacím konaním na akad. roku 2017/2018, kedy bolo prihlásených 798 záujemcov (v 

akademickom roku 2016/2017 876 záujemcov a v akademickom roku 2015/2016 to bolo 879 

záujemcov), došlo na bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni k poklesu 

uchádzačov o štúdium. Klesajúci počet prihlášok sa premietol aj do počtu zapísaných študentov 

do prvých ročníkov na jednotlivých stupňoch. 

V predchádzajúcich akademických rokoch bol vždy viditeľnejší pokles počtu zapísaných 

študentov do prvého ročníka na bakalárskom stupni štúdia. Počet študentov zapísaných na 

magisterské štúdium bol pomerne stabilný. Pokles zapísaných študentov na bakalárske štúdium 
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sa dotkol len denného štúdia, na externé štúdium sa zapísalo viac študentov ako v 

predchádzajúcom akademickom roku (napriek tomu, že ide o prvých študentov externého 

štúdia, ktorí sa zapísali na predĺžený variant štúdia – štvorročné bakalárske štúdium). Najväčší 

záujem  v bakalárskej externej forme bol o študijný program ošetrovateľstvo. 

Aj na externé magisterské štúdium sa od akademického roka2016/2017 študenti zapisovali na 

predĺžený variant štúdia – trojročné štúdium. Počet študentov v uvedenom stupni a forme je 

stabilný oproti predchádzajúcemu akademickému roku. Väčšina študentov magisterského 

štúdia sú absolventi našej fakulty. 

Uchádzači o bakalárske štúdium boli prijímaní na základe výberového konania, pri ktorom 

mohol uchádzač získať body za priemer v jednotlivých ročníkoch štúdia na strednej škole, body 

za maturitu z anglického jazyka, resp. certifikát z AJ, za profilové predmety. 

V  externej forme bolo hodnotené-bodované maturitné vysvedčenie, ale v končenom súčte boli 

prijatí všetci uchádzači, ktorí splnili podmienku ukončeného stredoškolského vzdelania 

s maturitou. 

Na bakalársky stupeň bolo spolu podaných spolu 542 prihlášok. Napriek pretrvávajúcemu 

záujmu o tieto študijné programy je aj tu viditeľný pokles počtu podaných prihlášok. Pre 

porovnanie bolo v roku 2017 podaných 636 prihlášok na bakalársky stupeň spolu v dennej 

a externej forme. 

Hoci záujem o štúdium na TU FZaSP v Trnave naďalej pretrváva, zo štatistík je zrejmé, že 

počet uchádzačov o štúdium každoročne klesá. Aj pre akademický rok 2018/2019 bol v dennej 

forme štúdia záujem o bakalárske študijné programy viď tabuľka č. 13:  

 

Tab. č. 13: Počet podaných prihlášok na Bc. stupeň 

Program/ročník 
2017 / 2018 2018 / 2019 

Denná forma Externá forma Denná forma Externá forma 

spolu 555 81 461 81 
 

V magisterskom stupni v dennej forme štúdia bolo podaných v roku 2018 54 prihlášok, najviac 

podaných prihlášok bolo v študijnom programe verejné zdravotníctvo. Pre porovnanie, 

v predchádzajúcom roku (2017) bolo na magisterský stupeň prihlásených spolu 129 

uchádzačov z toho v dennej forme  bolo podaných 61 prihlášok a v externej forme 68 prihlášok 

(počet uchádzačov sa teda znížil nepatrne) viď tabuľka 14. 
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Tab. č. 14: Počet podaných prihlášok na Mgr. stupeň 

Program/ročník 
2017 / 2018 2018 / 2019 

Denná forma Externá forma Denná forma Externá forma 

spolu 54 65 61 68 
 

Dôvodom vyššieho záujmu o študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve v externej forme bola podmienka minimálne jednoročnej praxe po bakalárskom 

štúdiu ak chce študent pokračovať v dennej forme, 1-ročná odborná prax pre externú formu 

nebola podmienkou, preto uchádzač sa rozhodol v priamom pokračovaní v externej forme. 

Tabuľky č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sa týkajú počtu uchádzačov v oboch formách štúdia na 

TU FZaSP. V predmetných tabuľkách sú porovnané akademické roky 2017/2018 a 2018/2019. 

Tab. č. 15: Počet uchádzačov v dennej forme AR 2018/19  

 Počet uchádzačov v dennej forme 
 Bc. stupeň Mgr. stupeň 

študijný program prihlásení prijatí neprijatí prihlásení prijatí neprijatí 
laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 173 155 18 3 3 0 

ošetrovateľstvo 177 144 33 0 0 0 
riadenie a organizácia 
sociálnych služieb 0 0 0 7 6 1 

sociálna práca v 
zdravotníctve 3 2 1 0 0 0 

sociálna práca  24 19 5 17 13 4 

verejné zdravotníctvo 84 72 12 27 24 3 

SPOLU 461 392 69 54 46 8 
 

Tab. č. 16: Počet uchádzačov v dennej forme AR 2017/2018 

 Počet uchádzačov v dennej forme 
 Bc. stupeň Mgr. stupeň 

študijný program prihlásení prijatí neprijatí prihlásení prijatí neprijatí 
laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 191 160 29 2 2 0 

ošetrovateľstvo 236 208 18 0 0 0 
riadenie a organizácia 
sociálnych služieb 0 0 0 9 9 0 
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sociálna práca v 
zdravotníctve 0 0 0 0 0 0 

sociálna práca  26 23 3 14 14 0 

verejné zdravotníctvo 102 81 19 36 36 0 

SPOLU 555 472 69 61 61 0 
 

Tab. č. 17: Počet uchádzačov v externej forme  AR 2018/19  

 Počet uchádzačov v externej forme 
 Bc. stupeň Mgr. stupeň 

študijný program prihlásení prijatí neprijatí prihlásení prijatí neprijatí 
laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 0 0 0 35 32 3 

ošetrovateľstvo 55 51 4 0 0 0 
riadenie a organizácia 
sociálnych služieb 0 0 0 9 8 1 

sociálna práca v 
zdravotníctve 2 2 0 0 0 0 

sociálna práca  13 12 1 4 4 0 

verejné zdravotníctvo 11 11 0 17 11 6 

SPOLU 81 76 5 65 55 10 
 

Tab. č. 18: Počet uchádzačov v externej forme  AR 2017/2018 

 Počet uchádzačov v externej forme 
 Bc. stupeň Mgr. stupeň 

študijný program prihlásení prijatí neprijatí prihlásení prijatí neprijatí 
laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 14 13 1 51 51 0 

ošetrovateľstvo 50 49 1 0 0 0 
riadenie a organizácia 
sociálnych služieb 0 0 0 1 1 0 

sociálna práca v 
zdravotníctve 0 0 0 0 0 0 

sociálna práca  5 5 0 6 6 0 

verejné zdravotníctvo 12 11 1 10 10 0 

SPOLU 81 78 3 68 68 0 
 

 

Tab. č. 19: Počet zapísaných k počtu podaných prihlášok denná forma 
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Stupeň Akademický 
rok 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

bakalár 
2017/2018 555 472 244 

2018/2019 461 392 211 

magister 
2017/2018 54 46 46 

2018/2019 61 61 49 
 

Tab. č. 20: Počet zapísaných k počtu podaných prihlášok externá forma 

Stupeň  Akademický 
rok 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

bakalár 
2018/2019 81 76 46 

2017/2018 81 78 45 

magister 
2017/2018 68 68 61 

2018/2019 65 55 45 
 

Tab. č. 21: Počet prihlášok na doktorandské štúdium v AR 2018/2019 

študijný program forma štúdia SPOLU 
denná externá 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 3 0 3 

Sociálna práca 1 1 2 

Verejné zdravotníctvo 6 3 9 

SPOLU 10 4 14 
 

Pomer medzi uchádzačmi podľa druhu školy odkiaľ sa hlásili uchádzači v akademickom roku 

2017/2018 najväčšie zastúpenie mali stredné odborné školy 53%, z gymnázií sa o štúdium 

uchádzalo 43%, z ostatných stredných škôl 3% a 1% boli uchádzači zo zahraničných škôl. 

V akademickom roku 2018/2019 bol pomer stredné odborné školy 53%, gymnáziá 40%, 

ostatné stredné školy 5% a zo zahraničných škôl 2%. Z uvedených informácií vyplýva, že na 

TU FZaSP v Trnave sa hlásia prevažne uchádzači zo stredných odborných škôl, ide v prevažnej 

miere o zdravotnícke školy. 

Regionálne jednoznačne najviac uchádzačov o štúdium na FZaSP TU v Trnave 

v akademickom roku 2018/2019 bolo zo Žilinského krajaa to v počte prihlášok 157 t.j. 22%, 

v predchádzajúcom akademickom roku to bolo 206 prihlášok t.j. 26%. Na druhom mieste v 

počte uchádzačov je Trenčiansky kraj, a to v počte 119 prihlášok, t. j. 17 %; v 
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predchádzajúcom akademickom roku tobolo 15 %. Podobne je na tom Trnavský kraj, z 

ktorého bolo 118 záujemcov, t. j. 16 %, v minulom akademickom roku to bolo 15 %. 

Na štvrtom mieste s počtom prihlášok 88 (12 %) je Nitriansky kraj (v minulom akademickom 

roku to bolo 69 prihlášok (9%). Na piatom mieste sa nachádza Prešovský kraj s počtom 

uchádzačov 86, čo je 12 %, v minulom akademickom roku to bolo 108 (13%). Nasleduje 

Banskobystrický kraj s počtom prihlášok 68 (10%), v minulom akademickom roku to bolo 

76 podaných prihlášok t.j. 9% . Nasleduje Bratislavský kraj s počtom prihlášok 36, čo je           

5 %, v minulom akademickom roku to bolo 36 prihlášok t.j.4%. Najnižší počet uchádzačov v 

počte 27 (4%) sme zaznamenali z Košického kraja, v minulom akademickom roku to bolo 52 

prihlásených 7 %.  

Po zhodnotení uvedených údajov vidíme, že najviac uchádzačov za ostatné dva roky sa na TU 

FZaSP v Trnave hlási zo Žilinského kraja, potom nasleduje Nitriansky a Trnavský kraj, 

Fakulta evidovala 17 prihlášok od záujemcov zo zahraničia. 

 

1.6 Štátne skúšky a ukončenie štúdia 

Záverečné skúšky majú vo vzdelávacom procese svoje osobitné postavenie. Sú odrazom a aj 

meradlom dosiahnutej kvality výstupných vedomostí, zručností a kompetencií počas štúdia. Ich 

príprave, ako aj vlastnému priebehu venujeme na TU FZaSP veľkú pozornosť. Záverečné 

skúšky a obhajoby záverečných prác sa na fakulte konali v čase stanovenom Harmonogramom 

akademického roka. 

Harmonogramom ak. roka 2017/2018 boli stanovené 3 termíny odovzdania záverečnej práce 

(31.3.2018, 31.5.2018, 30.6.2018). Študenti odovzdávali záverečné práce aj v elektronickej 

podobe. Pomocou Centrálneho registra záverečných prác sa posudzuje originalita (miera zhody 

textu práce s databázou originálnych textov) záverečnej práce. Overenie a získanie Protokolu o 

originalite je podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce. 

V akademickom roku 2017/2018 ukončili svoje štúdium úspešným vykonaním štátnych skúšok 

ďalší absolventi bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Štátne 

skúšky prebehli v súlade s predpísanými študijnými predpismi. 

 

Počet študentov, ktorí úspešne ukončili v akademickom roku 2017/2018 štúdium na TU FZaSP 

vo všetkých stupňoch  a formách štúdia uvádzame v tabuľke 22. 
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Tab. č. 22: Počet absolventov k 31.12.2018 

Študijný program / 
Forma štúdia  

Bakalársky stupeň Magisterský 
stupeň 

Doktorandský 
stupeň 

 

denná 
forma 

externá 
forma 

denná 
forma 

externá 
forma 

denná 
forma 

externá 
forma spolu 

laboratórne 
vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve 

56 3 0 8 1 0 68 

ošetrovateľstvo 66 0 0 0 0 0 66 

riadenie a organizácie 
sociálnych služieb 0 0 20 0 0 0 20 

sociálna práca  11 6 18 3 1 1 40 

sociálna práca v 
zdravotníctve 1 0 0 0 0 0 1 

verejné zdravotníctvo 24 5 39 0 3 1 72 

spolu 158 14 77 11 5 2 267 

 

1.7 Systém sociálnej podpory študentov 

Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou. 

Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá, nepriamou formou podpory sú najmä služby 

ako stravovanie, ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady spojené so 

stravovaním a ubytovaním. Finančná podpora a organizačná podpora športových, kultúrnych 

činností a iných záujmových činností študentov. Do systému sociálnej podpory patrí aj 

poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom. Každý študent má právo uchádzať sa o služby 

systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie. 
 

1.7.1 Sociálne štipendiá 

Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. boli upravené 

podmienky priznávania sociálneho štipendia od 1. 4. 2006 o priznávaní sociálneho štipendia 

študentom vysokých škôl. Fakulta zdravotníctva celkovo za rok 2018 vyplatila 94.270,- € na 

sociálne štipendiá v zmysle uvedenej vyhlášky. O sociálne štipendium študent žiada 

prostredníctvom žiadosti  o sociálne štipendium. 

Tab. č. 23: Sociálne štipendiá zo štátneho rozpočtu 

Rok Suma vyplateného 
štipendia 

Počet študentov, ktorým 
bolo poskytnuté štipendium 
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2018 94 270,-€ 66 

2017 113 535,-€ 69 
 

1.7.2 Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Fakulta priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium: 

a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 os. 8 so zohľadnením 

študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia 

b) za vynikajúce planenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku 

v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

V roku 2018 dostala fakulta prvýkrát zo štátneho rozpočtu prostriedky na motivovanie 

študentov v študijnom programe ošetrovateľstvo (tzv. odborové štipendium). 

Tab. č. 24: Motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu 

ROK/DRUH 
ŠTIPENDIA 

Motivačné štipendiá z 
dotácie MŠ 

motivačné štipendiá - 
odborové 

suma počet študentov suma počet 
študentov 

2018 39 050,-€ 71 31 200,-€ 31 

2017 34 398,-€ 82 0 0 
 

1.7.3 Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov 

Vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho 

skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov, najmä za 

vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, alebo ako jednorazovú, či pravidelnú 

sociálnu podporu. Podmienky poskytovania sú upravené vo Vyhláške rektora Trnavskej 

univerzity v Trnave č. 8/2013, ktorou sa ustanovuje štatút štipendijného fondu. 

 

 

 

 

Tab. č. 25: Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov 
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ROK/DRUH 
ŠTIPENDIÁ 

  

prospech 

dosiahnutie 
vynikajúceho 
výsledku v 
oblasti štúdia 

za dosiahnutie 
vynikajúceho 
výsledku vo 
výskume 

za umeleckú a 
športovú 
činnosť 

na sociálnu 
podporu 

suma počet suma počet suma počet suma počet suma počet  

2018 400,-€ 2 4 770,-€ 39 0 0 120,-€ 2 1 000,-€ 1 

2017 350,-€ 2 5 020,-€ 36 0 0 100,-€ 1 1 900,-€ 3 
 

1.7.4 Štipendiá pre zahraničných študentov 

Študentom zo zahraničia sú poskytované zo sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych 

záležitostí MŠVVaŠ SR v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci ako aj v súlade 

s medzinárodnými zmluvnými dokumentami štipendiá. Od januára do augusta bolo 

poskytované štipendium vo výške 280,-€ na študenta dvom študentkám a to jednej zo Srbska 

a jednej z Vietnamu. Od septembra 2018 je poskytované štipendium vo výške 280,-€ na 

študenta trom študentom a to dvom študentom z Vietnamu a jednej študentke zo Srbska. 

 

1.7.5 Štipendiá poskytované pre študentov doktorandského štúdia 

Študentom doktorandského štúdia v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia (3 roky) sú 

finančné prostriedky vyplácané formou štipendia. Výška štipendia sa stanovuje podľa zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujem: 

• do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého stupňa 

(v r. 2018 595,-€/mesačne)_ 

• po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého 

platového stupňa (v r. 2018 693,50€/mesačne) 

Každoročne na jedného prijatého a zapísaného doktoranda fakulta dostáva finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu na celú jeho štandardnú dĺžku štúdia. 

Tab. č. 26: Doktorandské štipendiá  

ROK neúčelová dotácia z 
MŠVVaŠ SR kód 12 

Mimodotačné 
zdroje kód 13 SPOLU 

2018 22 996,-€ 74 634,50 € 97 630,50 € 

2017 22 028,-€ 74 492,-€ 96 520,-€ 
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1.8 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 

V každom semestri akad. roka 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 sa aktualizujú a dopĺňajú každoročne pred začatím akademického 

roka.  

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. 
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Informácie o zisťovaní úrovne vedomostí študentov po realizácii vzdelávacej činnosti (najmä v 

režime skúškových výstupov) - testovanie, pričom študent musí dosiahnuť minimálne 75% -

tnú úspešnosť vedomostí, ústna forma skúšania vyučujúcim daného predmetu. Ďalšími 

najčastejšie využívanými formami sú: seminárna práca (projekt), prezentácia. 
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2 VEDA A VÝSKUM 

2.1 Vedecká rada TU FZaSP 

V nasledujúcom zozname uvádzame zloženie VR v priebehu celého roku 2018, údaje o 

funkčných obdobiach jednotlivých jej členov, ako aj o začiatku a koncu trvania jednotlivých 

FO. Riadni externí členovia VR (nie sú členmi akademickej obce FZaSP ) sú uvedení červeným 

písmom. 

2.1.1 Zloženie vedeckej rady v roku 2018 

INTERNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY ZA AKADEMICKÚ OBEC FZaSP (14): 
 

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

1. FO predsedu VR: od 01.01.2014 do 31.12.2017 
2. FO predsedu VR: od 01.01.2018 do 31.12.2021 

 
     
    2. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

odbor sociálna práca; 
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne FO: od 23.1.2018-22.1.2022 
 

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

ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne FO: od 23.1.2018-22.1.2022 

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

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
ďalšie – 2. FO: od 13.6.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-22.1.2022 
 
5. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.  
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
koniec 1. FO: 9.12.2015 
ďalšie 2. FO: od 2.3.2016 
aktuálne  3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
6. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
odbor ošetrovateľstvo      

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
ďalšie FO: od 5.12.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

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

    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

 
    8. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.   

odbor ošetrovateľstvo   
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

ďalšie FO: od 5.12.2016-31.12.2017 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

 
9. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   
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    odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
1. FO ako čestnej členky VR: od 5.12.2016 
aktuálne 2. FO ako riadnej členky VR: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
10. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.   

    odbor verejné zdravotníctvo  
    predchádzajúce FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 

ďalšie FO: od 5.12.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
11. doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

    odbor verejné zdravotníctvo  
1. FO: od 01.06.2012 do 31.5.2016 
2. FO: od 13.6.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
12. doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.    
odbor sociálna práca  

    aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
     
    13. doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.   

 1. FO ako čestnej členky VR: od 5.12.2016 
aktuálne - 2. FO ako riadnej členky VR: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

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

začiatok 1. FO: 02.03.2016 
aktuálne - 2. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 

 
 

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY MIMO AKADEMICKEJ OBCE FZaSP  
 
1. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.  
odbor sociálna práca  

    aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
2. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  
odbor verejné zdravotníctvo 

    aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
3. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD.  
1. FO: od 22.11.2012 do 21.11.2016 
2. FO: od 5.12.2016 
aktuálne 3. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
4. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 
Odbor ošetrovateľstvo 
začiatok 1. FO: od 02.03.2016 
aktuálne 2. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
5. doc. PhDr. Alice Gojová, PhD. 
Odbor sociálna práca 
aktuálne – 1. FO: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
6. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCP 
Odbor verejné zdravotníctvo 
aktuálne – 1. FO:: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
 
7. MUDr. Daniel Žitňan, MPH 
Odbor verejné zdravotníctvo 
aktuálne – 1. FO:: od 23.1.2018-do 22.1.2022 
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2.1.2 Rokovanie vedeckej rady v roku 2019 

VR fakulty zasadala v roku 2018 celkovo 3 krát. Všetky zasadnutia sa konali v riadne 

stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania, ktoré sa uskutočnili v dňoch 14. marca, 

09. mája a 21. novembra 2018. Jedno, pôvodne v poradí tretie riadne pracovné rokovanie VR 

bolo plánované na deň 3. októbra 2018, avšak pre nedostatočne naplnený program rokovania 

bolo mailom, dňa 10.9.2018 zrušené. 

Tab. č. 27: Prehľad udelených medailí TU FZaSP v roku 2018 

Meno, priezvisko, tituly Jana Levická, prof. PhDr. PhD. 

Dekorovaná na VR: 9.5.2018 

Dátum vydania ďakovného listu k medaile: 9.5.2018 

Typ medaile: Zlatá medaila FZaSP TU v Trnave 

Dôvod udelenia: pri príležitosti významného životného 
jubilea, za dlhoročné vynikajúce 
pedagogické a vedecko-výskumné 
pôsobenie na akademickej pôde Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave 

 

Meno, priezvisko, tituly Ľubica Ilievová, doc. PhDr. PhD. 

Dekorovaná na VR: Slávnostný úvod pracovného rokovania 
VR 

Dátum vydania ďakovného listu k medaile: 9.5.2018 

Typ medaile: Bronzová medaila FZaSP TU v Trnave 

Dôvod udelenia: pri príležitosti okrúhleho životného jubilea, 
za dlhoročné pedagogické a vedecko-
výskumné pôsobenie na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave. 

 

2.1.3 Habilitačné a vymenúvacie konania 

TU FZaSP v Trnave v roku 2018 už tretím rokom disponovala 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. 28) neboli fakulte odňaté ani pozastavené a mohla teda 

pokračovať v prijímaní žiadostí o HKN alebo VKN v rámci dvoch OV, spolu v 3 odboroch, 

v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.  

 



33 
 

Tab. č. 28: Priznané akreditačné práva pre HaVK po ukončení procesu II. KA - roky 2008-2013 

 

Tab. č. 29: Prehľad reálne uskutočnených (ukončených aj neukončených) HKN/VKN v rokoch 2016-2019 
po priznaní akreditačných práv podľa výsledkov II. KA2 

 

2.2 Informácie o výskumnej a tvorivej činnosti fakulty  

Výskumná a tvorivá činnosť fakulty pozostáva z: 

• Riešenia vedecko – výskumných projektov 

• Organizovania vedeckých, odborných a spoločenských podujatí 

• Publikačnej činnosti fakulty 

• Citácie a ohlasov na publikované práce 

 

                                                           
1 Platnosť k 31.12.2018 
2 Stav ku dňu spracovania tejto kapitoly VS_VVČ za rok 2018, t. j. 8.8.2019 

Číslo a názov 
oblasti výskumu 

Číslo a názov 
študijného 
odboru 

Garant, spolu garanti1 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 

Meno, priezvisko, tituly Typ 
konania Odbor Uchádzač pôsobí/pôsobil 

v čase konania na: 

Peter Jusko, prof. PhDr. PhD. VKN SP KSP  PdF UMB v Banskej 
Bystrici 

Patricia Dobríkova, doc. PhDr. Mgr. PhD. et 
PhD. VKN SP KSP FZaSP 

František Ondriska, doc. RNDr. PhD. VKN LVMvZ KLVMvZ FZaSP 

Miroslava Rabajdová, RNDr. PhD. HKN LVMvZ LF UPJŠ v Košiciach 

Janka Bursová, PhDr. PhD. HKN SP TF KU v Ružomberku,  
Magdaléna Hagovská, doc. PhDr. PhD. 
Cert.MDT HKN VZ LF UPJŠ v Košiciach 
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2.2.1 Riešenie vedecko – výskumných projektov  

V roku 2018 sa vedecko-výskumná produktivita tvorivých zamestnancov a doktorandov TU 

FZaSP realizovala v rámci riešenia niekoľkých domácich výskumných projektov 

financovaných z verejnej správy, ako aj dvoch zahraničných výskumných projektov.  

 

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). 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 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. Projektová 

skupina počas trvania projektu mapuje poskytovanie služby včasnej intervencie na 

Slovensku, ďalej identifikuje potreby poskytovateľov služieb včasnej starostlivosti, získava 

prehľad o potrebách rodín s deťmi so zdravotnými problémami.. Medzi ďalšie projektové 

aktivity zaraďujeme aj identifikáciu potrieb rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím.  

c) 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 
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medicínskeho výskumu. Na základe získaných výsledkov pripraviť monografiu na tému 

štatistiky zdravia. Vzhľadom na potrebu internacionalizácie vzdelávania a realizácie 

študijných programov vo svetových jazykoch bude pripravená zároveň anglická verzia. 

d) 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 

e) 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. 
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f) Domáci výskumný projekt Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN 

syndrómu je hradený z grantovej agentúry APVV. Hlavným cieľom projektu je nájsť 

efektívne mechanizmy, ktoré by doviedli k včasnej identifikácii a následne efektívnej 

intervencii tak, aby sa syndróm nerozvinul. K ďalším cieľom projektu zaraďujeme aj tieto:   

• 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 

g) 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 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 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 v šírenie výsledkov tohto projektu. 

h) Domáci 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.  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 

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/
http://publichealth.ro/
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk
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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 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.   

Začatie a realizácia nových projektov v roku 2018: 

a) Zahraničný projekt v rámci výzvy Erasmus KA2 s názvom Improving Assistance in 

Inclusive Educational Settings - Skvalitňovanie pomoci v inkluzívnych vzdelávacích 

zariadeniach. Trvanie projektu október 2018 až september 2020. Cieľom projektu je 

vytvoriť 5 webových kníh na rôzne témy (napr. Autizmus, ADHD, apod.) a vytvoriť 

vzdelávací formát pre tieto témy- okruhy. Taktiež  vyhodnotiť účinky týchto vzdelávacích 

boxov vypracovaním hodnotiacich nástrojov. Vývoj a hodnotenie týchto boxov bude trvať 

dva roky. Prostredníctvom týchto webových znalostných boxov by rada projektová skupina 

zabezpečila jednoduchý a rýchly spôsob, ako asistentom rozšíriť vedomosti a posilniť 

inkluzívne kompetencie pre ich praktickú prácu. 

b) Zahraničný projekt v rámci výzvy Erasmus KA2 s názvom Educating Vaccination 

Competence - Tvorba vzdelávaciehp programu zameraného na vzdelávanie vo 

vakcinácii a  zvýšenie  zaočkovanosti. Trvanie projektu september 2018 až august 2021. 

Celkovým cieľom uvedeného projektu je podporiť zdravie obyvateľstva v krajinách 

partnerských inštitúcií zvýšením rozsahu očkovania a napokon podporovať očkovanie na 

celom svete. Špecifickým cieľom je vytvoriť kurz o očkovaní, ktorý zvýši kvalitu a 

relevantnosť vzdelávania o očkovaniach a posilní vedomosti, zručnosti a postoje študentov 
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v piatich univerzitách strategických partnerov EÚ pri očkovaní klientov. Projekt okrem 

toho podporí mobilitu pracovníkov a študentov, stratégiu internacionalizácie všetkých 

partnerských inštitúcií. Na dosiahnutie tohto cieľa bude projektová skupina vykonávať aj 

tieto činnosti: 

• Vypracuje a otestuje internetový kurz (3 ECTS) na očkovanie, ktorý bude k dispozícii 

v jeho  konečnej verzii pre medzinárodné použitie.  

• Vypracuje a bude testovať študijný materiál prostredníctvom intenzívneho kurzu (2 

ECTS) zameraného na očkovanie. Tento učebný materiál bude k dispozícii po jeho 

konečnej verzii pre medzinárodné použitie. 

• Diseminovať výsledky projektu a študijných materiálov. 

c) Domáci výskumný projekt s názvom Molekulárno – epidemiologická charakteristika 

baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre 

optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene. Projekt sa 

realizuje v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 368/2015. Hlavným cieľom projektovej skupiny je sledovanie 

kontaminácií nemocníc na Slovensku a molekulárna analýza patogénov.  

d) Domáci výskumný projekt v rámci agentúry VEGA s názvom Pracujúca chudoba. 

Hlavným cieľom  projektu je analyzovať životnú situáciu rodín, ktoré sú ohrozené 

chudobou. Počas realizácie projektu, je cieľom projektovej skupiny zistiť, ako rodiny 

vnímajú život v chudobe a ako svoju chudobu prežívajú, ďalej zistiť, čo rodinám pomáha 

zvládať ich životnú situáciu, ohrozenie chudobou. Analyzovať, akým spôsobom si rodiny 

napĺňajú svoje základné potreby.  

 

2.2.2 Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou v roku 2018 

V roku 2018 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko vedeckých, odborných alebo spoločenských 

podujatí: 

1. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
• Prezentácia katedier FZaSP 
• Exkurzia výučbových priestorov zdravotníckych odborov 
• Exkurzia výučbových priestorov sociálnej práce a praxového pracoviska 
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2. TÝĎEŇ FAKULTY 19. 03. 2018 – 23. 03. 2018 
• Prednáška: Človek ako holobiant Baktérie v nás a okolo nás 
• Prednáška: Mamogafický skríning, áno či nie? 
• Prednáška: Akantamébová keratitída, závažné ochorenie oka, aktuálny výskyt na 

Slovensku 
• Prednáška: Ovplyvňujú mikroorganizmy naše správanie? 
• Prednáška: Životný štýl študentov VŠ 
• Cvičenie: Cvičenie ako prevencia podporno-pohybového aparátu 
• Konferencia: Dobrá prax – naša inšpirácia 
• Prednáška: Služba včasnej intervencie a jej podpora rodine s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím 
• Diskusia s absolventmi sociálnej práce 
• Prednáška: Ukážka Canisterapie 
• Prezentácia študentov: Florence roka 2017 
• Prednáška/cvičenie SM systém (v Internáte TU) 
• Prednáška/workshop: Samovyšetrovanie prsníka 
• Prezentácia absolventov KOŠ: Skúsenosti študentov ošetrovateľstva na misii 

v zahraničí 
• Prednáška: Etiketa na vysokej škole 
• Prednáška/workshop: Nácvik prvej pomoci 
• Poradňa zdravia: Bezplatná možnosť vyšetrenia zdravotných parametrov 
• Akutrend: Meranie glukózy, laktátov, cholesterolu 
• Diagnostická váha: telesný tuk, kosti, voda v tele, meranie BMI 
• UV lampa dezinfekcia rúk 
• Spirometria 
• Meranie HRV+rady „zdravého životného štýlu“ – význam vitamínov a minerálov 
• Meranie klenby nohy a držanie tela 
• Prednáška: Plnenie vybraných odporúčaní zameraných na diagnostiku a terapiu 

u pediatrických pacientov s akútnou pyelonefrititídou 
• Prednáška: Práca verejného zdravotníka na oddelení nemocničnej hygieny 
• Prednáška: Odhad dopadu antivakcinačného správania na situáciu osýpok 
• Prednáška: Determinanty nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného narodenia detí 

v SR 
• Prednáška: Zavedenie preventívno-kompenzačných cvičení do výučbového procesu 

žiakov mladšieho školského veku v Trnave na základe ich posturálnej analýzy 
• Diskusia, návrhy a pripomienky: k činnosti Združenia priaznivcov Katedry VZ 

 

3. FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ - Študentská vedecko-odborná činnosť 

4. RES SOCIALIS 2018 „Evaluácia včasnej intervencie“  - IV. ročník medzinárodnej  

vedecko-odbornej konferencie 

5. HOSPICOVÁ A PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ - Medzinárodná konferencia 

6. OCHRANA ŽIVOTA XVII „Nová charta zdravotníckych pracovníkov – výzva pre 

ochranu života“ - Vedecko-odborná konferencia 
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7. ČO S BIELYMI MIESTAMI V POMOCI OBETIAM DOMÁCEHO NÁSILIA NA 

SLOVENSKU - Medzinárodná odborná konferencia 

8. SEMINÁR VČASNEJ INTERVENCIE - Odborný seminár 

 

2.2.3 Publikačná činnosť TU FZaSP  

Nižšie uvedené tabuľky č. 30, 31,  zachytávajú publikačnú produktivitu tvorivých 

zamestnancov a doktorandov fakulty v kódoch a skupinách v roku 2018.  Publikácie za 

aktuálny RV 2018 sa v dotačných zdrojoch prejavia až v budúcom období.  

Tab. č. 30: Všetky publikačné výstupy FZaSP po skupinách 

Skupina/ROK 2017 2018 Spolu 

A1 7 7 27 

A2 14 10 84 

B 39 54 1553 

C 04 05 176 

Medzisúčet (skupiny A1, A2, B, C) 60 71 283 

D 241 173 1215 

Všetky dotované skupiny spolu: 301 244 1498 

Ostatné: 66 21 121 

Spolu celá publikačná činnosť: 367 265 1619 
 

Tab. č. 31: Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných kritérii II. KA za RV 
2014-2018 7 

                                                           
3 V skupine B za RV 2016-2018 sú započítané aj kódy ADM, ADN, BDM, ktoré boli podľa predchádzajúcej metodiky pre RV 2015-2016 
zaradené do skupiny C. V tejto VS_VVČ sme údaje aktualizovali podľa novej metodiky z roku 2019 
4 Detto ako vyššie v poznámke 38 
5 Detto ako v poznámke 38 
6 Do skupiny C za RV 2016-2018 už nie zahrnuté kódy ADM, ADN, BDM v zmysle novej metodiky z roku 2019. V predchádzajúcej 
VS_VVČ_2017 boli započítané v skupine C 
 
7 Údaje v tabuľke č. 14 sú aktualizované k dátumu spracovania VS_VVČ 2018 (23.8.2019) podľa databázy Birep 

KATEGÓRIA
/ KÓD 

ROK VYKAZOVANIA SPOLU   2014   2015   2016   2017   2018 
A AAA 0 2 0 2 2 6 

ABA 0 0 0 0 0 0 
ABC 2 3 1 2 2 10 
ADC 12 14 17 20 27 90 
ADD 0 0 0 0 0 0 
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2.2.4 Najvýznamnejšie publikačné a vedecko-výskumné výsledky fakulty za rok 2018  

Fakultný referát VVČ spracoval začiatkom roku 2019 materiál o najlepších publikačných 

a vedecko-výskumných aktivitách FZaSP za rok 2018. Materiál bol postúpený na rektorátne 

oddelenie vedy a výskumu ako podklad pre spracovanie Výročnej správy o činnosti celej TU 

v Trnave za rok 2018. 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 2018. Súčasne je v 

nej porovnanie s rokmi vydania 2014-2017. Práve takéto porovnanie a  5-ročné štatistické 

spracovanie výstupov (s rokom vydania 2014-2018) je použiteľným podkladom pre 

spracovanie podkladov pre prípadné nové hodnotiace procesy fakúlt.  

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy publikované v roku 2018 

Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite TZ a študentov fakulty, s rokom vydania 
2018, patria: 

                                                           
8 Tabuľka č. 14 zobrazuje okrem najlepších kategórií A a B aj kategóriu C. Kódy ktoré do tejto kategórie kvality pravdepodobne môžu byť 
zaradené majú podľa metodík platných pre jednotlivé RV vyšší koeficient váhy D2 v rámci finančného hodnotenia zo ŠR. Predpokladáme teda, 
že tieto výstupy by mohli znamenať aspoň kvalitu C v rámci hodnotenia úrovne výskumnej činnosti v OV 6 (SaBV), v časti hodnotenia 
výstupov doktorandov. Tieto kódy sú označené zelenou farbou písma 

SPOLU 14 19 18 24 31 106 
B AAB 2 2 1 3 3 11 

ACA 0 0 0 1 0 1 
ACB 1 12 1 3 3 20 
ACC 0 0 0 0 0 0 
ADM 3 11 14 16 23 67 
ADN 0 1 3 3 3 10 
AEC 7 5 14 5 0 31 

SPOLU 13 31 33 31 32 140 
  C8 ADE 6 11 16 14 10 57 

AED  47 35 31 15 10 138 
AFA 0 1 0 0 0 1 
AFB 0 0 3 0 1 4 
AFC 29 17 22 24 16 108 
AFD 44 31 47 18 21 161 
AFE 0 0 0 1 1 2 
AFG 36 14 35 22 32 139 

SPOLU 162 109 154 94 91 610 
A + B + C  189 159 205 149 154 856 
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Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA-2) 

1. Verejnozdravotnícke a diagnostické aspekty tuberkulózy, HIV a koinfekcie HIV/TBC /Pavol 
Beňo, Martin Samohýl ; [rec. Ana Sabo, Erich Kalavský]. - 1. vyd. - Nový Sad : Alfa graf, 2018. - 
153 s. [6,40AH] [print]. - ISBN 978-86-80092-41-6. SIGN-UKO 

2. Bariatrie : chirurgická léčba obezity a cukrovky / Mojmír Kasalický, Martin Haluzík. - 1.  vyd. 
- Praha : Maxdorf, 2018. - 134 s. - ISBN 978-80-7345-593-4. 

 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB-3) 

1. Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny [print] / Eva Mydlíková ; [rec. Ján Gabura, Anna 
Hudecová, Jana Levická, Pavel Navrátil]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis  Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva  Slovenskej akadémie 
vied, 2018. - 127 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0079-9. 

2. Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti [elektronický zdroj] / 
Oľga Kabátová, Silvia Puteková, Andrea Botíková ; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jana Otrubová]. 
- 1. vydanie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity 
v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - 149 s. - ISBN 978-80-568-
0108-6. 

3. Včasná intervencia - cesta k inklúzii / Jana Levická, Katarína Levická, Andrea Bánovčinová; 
[rec. Beáta Balogová, Nadežda Kovalčíková, Zdenka Šándorová, Klaudia Schneiderová]. - 1. vyd. 
- Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. - 199 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0171-0. 

4. Včasná intervencia : vývoj, súčasný stav a teoretické východiská / Miriam Slaná, Michaela 
Hromková, Katarína Molnárová Letovancová ; [rec. Eva Mydlíková, Barbora  Kováčová, 
Adéla Mojžíšová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 20179. - 198 s. [print]. - ISBN 
978-80-568-0084-3. 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC-2) 

1. Moderní bariatrická a metabolická léčba / Karin Doležalová, Martin Fried, Mojmír Kasalický, 
Dita Pichlerová. In: Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. - Mlečice : Axonite CZ, 2018. - 
ISBN 978-80-88046-15-8. - S. 87-116 [print].  

2. Information technology for healthcare / Mark Gaynor, Alice Noblin, Martin Rusnák, Viera 
Rusnáková, Feliciano Yu. In: The global healthcare manager. - Illinois, Chicago: Health 
Administration Press, 2018. - ISBN 978-1-64055-015-5. - S. 123-161 [print]. 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB-3) 

1. História ako indikátor identity sociálnej práce [electronic] / Jana Levická a kol. - 1. vyd. - 
Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - 129 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0172-
7. 

2. Marketing a fundraising v sociálnych službách [elektronický zdroj] / Michaela Hromková, 
Marta Vaverčáková ; [rec. Jiří Bejtkovský, Miriam Slaná]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - online; 136  s. - ISBN 978-
80-568-0137-6. 

3. Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve / Pavol Beňo, Alžbeta Kaiglová, 
Stanislava Blažíčková, Ima Dovinová ; [rec. Vladimír Bošák, Jana Špajdelová, Albert Breier]. - 
1. vydanie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné  pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie  vied, 2018. - 293 s. - ISBN 
978-80-568-0076-8.  

                                                           
9 Publikácia vyšla v roku 2017 ale v systéme Birep bola evidovaná až po spracovaní VS_VVČ za rok 2017, preto ju uvádzame v tejto VS_VVČ 
za rok 2018 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183297&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183523&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
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Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC-25) 10 

1. The peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist pioglitazone  improves 
nitric oxide availability, renin-angiotensin system and aberrant redox  regulation in the 
kidney of pre-hypertensive rats / M. Kvandova, Dovinová, I.... et al.In: Journal of Physiology 
and Pharmacology. - ISSN 0867-5910. - Vol. 69, no. 2 (2018), [s. 1-13]. CCC IF=9,544 

2. Toward a Consensus on Centralization in Surgery / René Vonlanthen, Peter Lodge, Jeffrey S. 
Barkun, Olivier Farges, Xavier Rogiers, Kjetil Soreide, Henrik Kehlet, John V. Reynolds, Samuel 
A. Käser, Peter Naredi, Inne Borel-Rinkes, Sebastiano Biondo, Hugo Pinto-Marques, Michael 
Gnant, Philippe Nafteux, Miroslav Ryska, Wolf O. Bechstein, Guillaume Martel, Justin B. 
Dimick, Marek Krawczyk, Attila Oláh, Antonio D. Pinna, Irinel  Popescu, Pauli A. 
Puolakkainen, Georgius C. Sotiropoulos, Erkki J. Tukiainen, Henrik Petrowsky, Pierre-Alain 
Clavien. In: Annals of Surgery. - ISSN 0003-4932. - Vol. 268, Issue  5 (2018), s. 712-724. 
CCC IF=9,476 

3. Gastric duplication cyst communicating to accessory pancreatic lobe : A case report and 
review of the literature / Michael Rousek, David Kachlík, Andrej Nikov, Jiřina Pintová, Miroslav 
Ryska. In: World Journal of Clinical Cases. - ISSN 2307-8960. - Vol. 6, Issue 16  (2018), s.1182 
-1188 [online]. CCC IF=1,153 

4. Hepatitis B Outbreak Among Men Who Have Sex with Men in the Autonomous Province of 
Vojvodina, Serbia / Predrag Ðurić, Smiljana Rajcevic, Svetlana Ilić, Vesna Milosevic, Katharina 
Hintringer, Milotka Fabri, Maja Ruzic, Vladimir Petrovic, Mladen  Petrovic, Gorana Dragovac, 
Biljana Radosavljević, Ivana Lazarevic, Maja Stanojevic,  Martin Rusnák. In: LGBT health. - 
ISSN 2325-8292. - Vol. 5, no. 1 (2018), p. [91-93]. CCC  IF=3,307 

5. Comparison of birthweight patterns in rural municipalities with and without a Roma 
community : a cross-sectional analysis in Slovakia 2009-2013 / Marek Majdan, Dominika 
Plančíková, Juliana Melichová, Katarína Dudáková, Veronika  Rechtoríková,  Margaréta 
Kačmariková. In: Central European Journal of Public Health. -  ISSN 1210-7778. - Vol. 26, 
Issue 4 (2018), s. 278-283 [print]. CCC IF=0,636 

6. Infant Feeding and Weight Gain : Separating Breast Milk From Breastfeeding and Formula 
From Food / Meghan B. Azad, Lorena Vehling, Deborah Chan, Annika Klopp, Nathan C. Nickel, 
Jonathan M. McGavock, Allan B. Becker, Piushkumar J. Mandhane, Stuart E. Turvey,Theo J. 
Moraes, Mark Steven Taylor, Diana L. Lefebvre, Malcolm R. Sears, Padmaja 
Subbarao.In: Pediatrics. - ISSN 0031-4005. - Vol. 142, Issue. 4 (2018), s. 1-14 [print]. CCC 
IF=5,401 

7. Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950-2017 : a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Daniel Dicker, Grant Nguyen, 
Degu Abate, Kalkidan Hassen Abate, Solomon M. Abay,... Alexandra Bražinová, Marek 
Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 392, Issue 10159 (2018), s. 1684-1735. SIGN-
UKO. CCC IF=59,102 

8. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 
countries and territories, 1980-2017 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2017 / Gregory A. Roth, Degu Abate, Kalkidan Hassen Abate, Solomon M.  Abay, 
Cristiana Abbafati,... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. 
- Vol. 392, Issue 10159 (2018), s. 1736-1788. SIGN-UKO. CCC IF=59,102 

9. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 
diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2017 / Spencer L. G. James, Degu Abate, Kalkidan Hassen 
Abate, Solomon M. Abay, Cristiana Abbafati,... Alexandra Bražinová,  Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 392, Issue 10159 (2018), s. 1789-1858 [print]. SIGN-UKO. 
CCC IF=59,102 

10. Relationship of C-reactive protein reduction to cardiovascular event reduction following 
treatment with canakinumab : a secondary analysis from the CANTOSmrandomised 

                                                           
10 Počet 25 ADC prác je bez publikácií s rokom vydania 2017, ktoré uvádzame v tejto VS_VVČ_2018 z dôvodu, že neboli uvedené vo 
VS_VVČ_2017 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=169802&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=169802&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183026&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182968&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179353&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182065&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
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controlled trial / Paul M. Ridker, Jean G. MacFadyen, Brendan M. Everett, Peter  Libby, Tom 
Thuren, ... Jozef Beňačka et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 391, Issue  10118 (2018), 
s. 319-328.CCC IF=59,102 

11. Estimation of diagnostic reference levels for CT coronarography in Slovakia / Zuzana 
Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 
0144-8420. - Received: 29 June 2017; Revision Received: 15 January 2018; Accepted: 30 January 
2018; s. 1-7. CCC IF=0,831 

12. An assessment of the malaria-related knowledge and practices of Tanzania's drug retailers : 
exploring the impact of drug store accreditation / Rebecca Thomson, Boniface Johanes,Charles 
Festo, Admirabilis Kalolella, Mark Steven Taylor, Sarah Tougher, Yazoume Ye, Andrea Mann, 
Ruilin Ren, Katia Bruxvoort, Barbara Willey, Fred Arnold, Kara Hanson, Catherine Goodman. 
In: BMC Health services research. - ISSN 1472-6963. - Vol. 18, Issue 169 (2018), s. 1-11 [online]. 
CCC IF=1,932 

13. Variation in general supportive and preventive intensive care management of traumatic 
brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the Collaborative European 
NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI) study / 
Jilske A. Huijben...Marek Majdan et al. In: Critical Care. - ISSN 1364-8535. - Vol. 22, Article 
Number: 90 (2018). CCC IF=6,959 

14. Citicoline in severe traumatic brain injury: indications for improved outcome / Helmut 
Trimmel, Marek Majdan, Andrea Wodak, Guenther Herzer, Daniel Csomor, Alexandra 
Bražinová. In: Wiener klinische Wochenschrift. - ISSN 0043-5325. - Vol. 130, no. 1-2 (2018), p. 
37-44. CCC IF=1,170 

15. Transport injuries and deaths in the Eastern Mediterranean Region: findings from the 
Global Burden of Disease 2015 Study / Ali H. Mikdad, ....M. Majdan,...et al. In: International 
journal of public health. - ISSN 1661-8556. - Vol. 63, no. May (2018), Supplement: 1, p. 187-198. 
CCC IF=2,373 

16. 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. - Vol. 63, Issue 3 (2018), s. 345-351. CCC IF=1,448 

17. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases  and 
injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017 : a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Hmwe Hmwe Kyu, Degu 
Abate, Kalkidan Hassen Abate, Solomon M. Abay, Cristiana Abbafati,... Alexandra Bražinová, 
Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 392, Issue 10159 (2018), s. 1859-1922 
[print]. SIGN-UKO CCC IF=59,102 

18. Global, regional, and national burden of meningitis, 1990-2016 : a systematic analysis  for 
the Global Burden of Disease Study 2016 / Joseph Raymond Zunt, Nicholas J. Kassebaum, 
Natacha Blake, Linda Glennie, Claire Wright,... Marek Majdan et al. In: The Lancet Neurology. 
- ISSN 1474-4422. - Vol. 17, Issue 12 (2018), s. 1061-1082 [print]. CCC  IF=28,755 

19. Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-
related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories : a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Rafael Lozano, Nancy Fullman, Degu 
Abate, Solomon M. Abay, Cristiana Abbafati,... Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 
In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 392, Issue 10159 (2018), s. 2091-2138 [print]. SIGN- UKO. 
CCC IF=59,102 

20. Brain death and postmortem organ donation : report of a questionnaire from the CENTER-TBI 
study / Ernest van Veen, Mathieu van der Jagt, Maryse C. Cnossen, Andrew Maas, Inez D. de 
Beaufort, David K. Menon, Giuseppe Citerio, Nino Stocchetti, Wim J.R. Rietdijk, Jeroen T.J.M. 
van Dijck, Erwin J.O. Kompanje,... Marek Majdan et al. In: Critical Care. - ISSN 1364-8535. - 
Vol. 22 (2018), s. 306-306 (1-11) [print, online]. CCC IF=6,959 

21. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016 : a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2016 / Max G. Griswold, Nancy Fullman, Caitlin 
Hawley, Nicholas Arian, Stephanie R.M. Zimsen,... Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-
6736. - Vol. 392, Issue 10152 (2018), s. 1015-1035 [print]. CCC IF=59,102 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=110024&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=156469&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133205&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179088&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179088&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174194&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174194&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131661&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133205&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61


45 
 

22. Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950-2017 : a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Christopher J. L. 
Murray,Charlton S. K. H. Callender, Xie Rachel Kulikoff, Vinay Srinivasan, Degu Abate,... 
Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 392, Issue 
10159 (2018), s. 1995-2051 [print]. SIGN-UKO. CCC IF=59,102 

23. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental 
and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 
1990-2017 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Jeffrey D. 
Stanaway, Ashkan Afshin, Emmanuela Gakidou, Stephen S. Lim, Degu Abate,... Alexandra 
Bražinová, Marek Majdan et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 392, Issue 10159 (2018), 
s. 1923-1994 [print]. SIGN-UKO. CCC IF=59,102 

24. Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and 
territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden 
of Disease Study 2016 / Nancy Fullman,...Marek Majdan...et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - 
Vol. 391, no. 10136 (2018), p. 2236-2271. CCC IF=59,102 

25. ADMA, homocysteine and redox status improvement affected by 7-nitroindazole in 
spontaneously hypertensive rats / Ima Dovinova et al. In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - 
ISSN 0753-3322. - Vol. 106, no. Oct (2018), p. 1478-1483. CCC IF=3,743 

26. 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 / 
Maryse C. Cnossen, Jilske A. Huijben, Mathieu van der Jagt, Victor Volovici, Thomas  A. 
van Essen, Marek Majdan. In: Critical Care. - ISSN 1364-8535. - Vol. 21 (2017)11, Article 
Number: 233. CCC IF=6,959 

27. Living systematic reviews : 1. Introduction - the why, what, when, and how / Julian H. Elliott, 
Anneliese Synnot, Tan Turner, Mark Simmonds, Elie A. Akl, Mark Steven Taylor.In: Journal of 
clinical epidemiology. - ISSN 0895-4356. - Vol. 91 (2017), s. 23-30 [print].CCC IF=4,650 

28. Living systematic reviews : 2. Combining human and machine effort / James Thomas,  Anna 
Noel-Storr, Fain Marshall, Byron Wallace, Steven McDonald, Mark Steven Taylor.In: Journal of 
clinical epidemiology. - ISSN 0895-4356. - Vol. 91 (2017), s. 31-37 [print].PubMed. CCC 
IF=4,650 

29. Living systematic reviews : 3. Statistical methods for updating meta-analyses / Mark 
Simmonds, Georgia Salanti, Joanne McKenzie, Julian Elliott, Mark Steven Taylor.In: Journal of 
clinical epidemiology. - ISSN 0895-4356. - Vol. 91 (2017), s. 38-46 [print].PubMed. CCC 
IF=4,650 

30. Living systematic reviews : 4. Living guideline recommendations / Elie A. Akl, Joerg J. 
Meerpohl, Julian Elliott, Lara A. Kahale, Holger J. Schuenemann, Mark Steven Taylor.In: Journal 
of clinical epidemiology. - ISSN 0895-4356. - Vol. 91 (2017), s. 47-53 [print].PubMed CCC 
IF=4,650 

31. Rationale, design, and baseline characteristics of the CLARIFY registry of outpatients with 
stable coronary artery disease / Emmanuel Sorbets, Nicola Greenlaw, Roberto Ferrari,  Ian 
Ford, Kim M. Fox, ... Jozef Beňačka et al. In: Clinical Cardiology. - ISSN 0160-9289. - Vol. 40, 
Issue 10 (2017), s. 797-806. CCC IF=2,455 

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD-2018-0) 12 

1. 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)13, s. 1113-1120. CCC IF=0,728 

                                                           
11 Všetky publikácie s kódom ADC s rokom vydania 2017 v počte 6 (označené zelenou farbou písma roku vydania 2017 – poradové čísla 26-
31) sú doplnené v tejto VS_VVČ 2018 z dôvodu, že v čase tvorby VS_VVČ_2017 ešte neboli evidované v systéme Birep. 
12 Publikácia ADD s rokom vydania 2017 nebola v čase tvorby VS_VVČ_2017 evidovaná v systéme Birep, preto ju uvádzame vo 
VS_VVČ_2018 
13 Vo VS_VVČ_2017 bola uvedená pod kódom ADC. Aktualizácia - ku dňu spracovania tejto VS_VVČ - je to kód ADD 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179355&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=133205&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=184133&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46609&fs=CC7F4A2611474922B5A453B7F7172A15
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Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM-20) 14 

1. Economic Burden of Selected Diagnostic Imaging Methods in Oral Cancer / Martin 
Samohýl..Pavol Beňo.. et al. In: Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada. - ISSN 
1519-0501. - Vol. 18, Issue 1 (2018), s. 1-5; article number e4174. WOS 

2. Explaining the decline in coronary heart disease mortality rates in the Slovak Republic 
between 1993-2008 [print] / Marek Psota, Piotr Bandosz, Eva Goncalvesová .Jarmila Pekarčíková 
[et al.]. In: PLoS One. - ISSN 1932-6203. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. [1-9] [online]. WoS IF=2,776 

3. Postoperative monitoring of colorectal anastomosis - experimental study = Pooperační 
monitorace kolorektální anastomózy - experimentální studie / J. Kalvach, O. Ryska, J.  Pažin, 
J. Hadač, S. Juhas, J. Juhasová, J. Martínek, M. Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN  0035-
9351. - Roč. 97, č. 5 (2018), s. 202-207. SCOPUS 

4. Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v 
experimentu na velkém laboratorním zvířeti = Laparoscopic versus open left 
pancreatectomy: surgical stress response comparison in the porcine model / R. Pohnán, M. 
Ryska, J. Kalvach, L. Hána, T. Henlín, J. Pejchal. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN  0035-9351. - 
Roč. 97, č. 5 (2018), s. 234-238. SCOPUS 

5. Self-expanding duodenal stents, palliative treatment of gastric outlet obstruction in malignant 
disease = Duodenálne stenty, nechirurgické riešenie poruchy evakuácie žaludka pri 
malígnych ochoreniach / J. Ušák, F. Závada, R. Husťak, A. Klepanec, I. Keher,  S. Hojerová, 
M. Streško, V. Ušáková, J. Martínek. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN  1804-7874. - 
Roč. 72, č. 5 (2018), s. 408-414 [print]. SCOPUS 

6. The quality of life of hospitalized and outpatient oncological patients / Patrícia Dobríková et 
al. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Vol. 20, no. 1 (2018), p. e57-e62. SCOPUS. 

7. Karcinom pankreatu z pohledu pacienta = Pancreatic cancer from the patients ́s point of view 
/ Miroslav Ryska. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 5 (2018), 
s. 385-390 [print]. SCOPUS 

8. Intergenerational solidarity from the perspective of different generations / Nadežda 
Kovalčíková, Andrea Bánovčinová. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 
18, č. 1 (2018), s. 67-83. SCOPUS 

9. Diagnostikovanie versus posudzovanie v sociálnej práci = Diagnosis vs. assessment in social 
work / Eva Mydlíková. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 18, č. 6 
(2018), s. 57-64. SCOPUS 

10. Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu = Therapy of colorectal carcinoma liver 
metastases / J. Pudil, S. Batko, K. Menclová, M. Rousek, M. Ryska.In: Gastroenterologie a 
hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 5 (2018), s. 385-390 [print]. SCOPUS 

11. Attitudes towards communication skills among nursing students and its association with 
sense of coherence [print] / Zuzana Škodová, Ľubica Bánovčinová, Andrea Bánovčinová. 
In: Kontakt. – ISSN 1212-4117.-Roč. 20, č. 1 (2018), s. 18-23 [print]. SCOPUS. 

12. Association between sweet consumption and oral health in European population [elektronický 
zdroj] / Martin Samohýl, Pavol Beňo, Katarína Hirošová, Ľubica Argalášová, Diana Vondrová, 
Jana Jurkovičová. In: Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada. - ISSN 1519-
0501. - Vol. 18, Issue 1 (2018), s. [1-6]; Article Number: e4138.  WoS 

13. Identifikácia rizikových faktorov pádov u geriatrických pacientov v sledovanom období v 
rokoch 2010-2014 = Fall-risk identification of geriatric patients in 2010-2014 / Alena 
Uríčková, Daniela Schildová, Ľubica Ilievová. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 20, č. 3 
(2018), s. 241-248. SCOPUS 

14. Populární sleeve gastrectomy - tubulizace žaludku v chirurgické léčbě těžké obezity a 
cukrovky 2. typu z pohledu metody = Sleeve gastrectomy - a popular bariatric method to 
treat severe obesity and type 2 diabetes / M. Kasalický, E. Koblihová, J. Pažin. 

                                                           
14 Počet 20 ADM prác je bez publikácií s rokom vydania 2017, ktoré uvádzame v tejto VS_VVČ_2018 z dôvodu, že neboli uvedené vo 
VS_VVČ_2017 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174567&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100122&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174567&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
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In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 2 (2018), s. 158-163 [print]. 
SCOPUS. 

15. Early intervention in type 1 diabetes melitus patients according to metabolic compensation 
and use of instrumental social support. Včasná intervencia pri ochorení diabetes mellitus 1. 
typu z hľadiska úrovne metebolickej kompenzácie a využívania inštrumentálnej sociálnej 
opory. Sociálno-psychologické dôsledky včasnej intervencie u detí s diabetes mellitus 1. typu / P. 
Dobríková, J. Slaný, M. Slaná.. et al. In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 
73, č. 1 (2018), s. 32-39. 

16. The Opinions of Persons with Hearing Impairment on the Help of Assistive Devices - Hearing 
Aids / Marián Marák, Pavol Beňo. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - 
ISSN 2222-386X. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 60-66. WOS 

17. Validating the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale (CLES 
+ T scale) in Slovakia [print] / E. Gurková ..Andrea Botíková. [et al.]. In: Kontakt. - ISSN 1212-
4117. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 3-10 [print]. SCOPUS. 

18. Prínos Ústavu M.R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku = The 
asset of the institute of M.R. Štefánik for the education of social workers in Slovakia / Jana 
Levická. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 35-51. 
SCOPUS 

19. Implementation of the Code of Ethics in Social Services / Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol 
Beňo.In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2222-386X. - Vol. 9, no. 
2 (2018), p. 14-19. WOS 

20. Potential Years of Lost Life of the Lip, Oral Cavity and Pharynx Neoplasms in Slovak 
Population - 2010-2015 / Pavol Beňo, Martin Samohýl. In: Pesquisa Brasileira em 
Odontopediatria e Clínica Integrada. - ISSN 1519-0501. - Vol. 18, Issue 1 (2018), e3853, s. 1-5. 
WOS 

21. Naproxen and Diclofenac Attenuate Atorvastatin-induced Preconditioning of the 
Myocardium / Zoltán Varga,... Marek Majdan... et al. In: Cureus. - ISSN 2168-8184. - Vol. 9, 
 no. 4 (2017)15, e1201. WOS 

22. Diagnosis and treatment in chronic pancreatitis: an international survey and case vignette 
study / Yama Issa, Hjalmar C. van Santvoort, Paul Fockens, Marc G. Besselink,  Thomas L. 
Bollen, Marco J. Bruno, Marja A. Boermeester, Miroslav Ryska. In: HPB. - ISSN  1365-182X. - 
Vol. 19, Issue 11 (2017), s. 978-985 [print, online]. WOS IF=3,047 

 

Počet najdôležitejších publikácií autorov fakulty vydaných v roku 2018 je celkovo 55. Je ich 

aktuálne o 4 viac ako výstupov vydaných v roku 2017 a o 20 viac ako v roku vydania 2016. 

Vybraté boli publikácie v kódoch patriacich do skupín A1, A2, B, C (ako to uvádza nasledujúca 

tabuľka č. 32). 

Tab. č. 32: Sumár najdôležitejších publikácií FZaSP s rokom vydania 2017-2018 

Kategória publikácie Kód skupina 
financovania 2017 2018 

Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách AAA/A1 2 2 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB/A1 4 3 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB/A1 0 0 

                                                           
15 Publikácie v kóde ADM pod poradovým číslom 21 a 22 sú z roku vydania 2017 a uvádzame ich v tejto VS_VVČ_2018 z dôvodu, že neboli 
uvedené vo VS_VVČ_2017 nakoľko v čase jej tvorby nefigurovali v systéme Birep 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174567&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=174567&fs=1332A70DD390491A99CF858579B4DF61
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179315&fs=59F74BE8A3894219A24FACE087B399AD
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134077&fs=59F74BE8A3894219A24FACE087B399AD


48 
 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách ABC/A1 1 2 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách  ABD/A1 0 0 

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  ACA/A2 1 0 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách ACB/A2 2 3 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ADC/B 24 25 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ADD/B 1 0 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach ADM/C 16 20 

SPOLU:  51 55 
 

2.2.5 Atribút ocenenia za rok 2018 

Súčasťou hodnotenia výskumnej úrovne fakulty a v rámci nej jednotlivých oblastí výskumu, 

podľa ostatne platných kritérií KA, boli atribúty ocenení (AO). Tu sa v predchádzajúcich 

rokoch sledovali dva typy ukazovateľov: 

AO - ČASŤ B) Údaje o citačnom indexe interných zamestnancov fakulty (na UTPČ)  

Vo VS_VVČ_2018 sa venujeme tiež štatistickému spracovaniu a prezentácii počtu citácií za 

celú fakultu za kalendárny rok 2018. Celá FZaSP (zdroj Birep – stav k 23.9.2019 

Sledovanie AO a aktuálne hlavne citačného ohlasu na publikácie TZ je významné pre 

akreditačné účely, pre účely zberu dát v rámci štatistických vykazovaní pre MŠVVaŠ SR, pre 

R-TU, ako aj pre ďalšie účely, akými je napríklad spracovanie VS_VVČ fakulty. 

Citovanosť autorov FZaSP podľa príslušných kódov za kalendárne roky 2017-2018 zobrazuje 

tabuľka č. 33. Ohlasy za roky 2017-2018 sú aktualizované podľa databázy Birep - stav ku dňu 

20.9.2019.   

Tab. č. 33: Prehľad citácií TZ FZaSP za roky 2017 - 2018 

KÓD CITÁCIE/DEFINÍCIA 2017 2018 
C1 
/citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 
indexoch WoS a databáze Scopus/ 

44 16 
 

3617 
 

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

2 5 

                                                           
16 v tom 3 CCC, 31 WoS, 10 Scopus 
17 v tom 8 CCC, 13 WoS, 13 Scopus, 2 iné 
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C3 
/citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch/ 

76 8 

C4 
/citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch/ 

38 51 

C5 
/recenzie v  zahraničných publikáciách/ 5 10 

C6 
/recenzie v domácich publikáciách/ 4 6 

SPOLU 169 116 
  

2.3 Edičná činnosť  

Zdrojom informácií boli:  

• zápisnice zo zasadnutí VR fakulty, ktoré prerokúvali edičné návrhy v konkrétnom roku 

• zápisnice z rokovaní vedeckých rád 

• systém Birep. 

VEDECKÉ MONOGRAFIE 

1.1 Názov: PROPEDEUTIKA EPIDEMIOLÓGIE 
Autori: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., 
MBA, MUDr. Vladimír Príkazský, CSc., doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. 

1.2 Názov: STAV REZISTENCIE NA ANTIBIOTIKÁ U ENVIRONMENTÁLNYCH 
IZOLÁTOV BAKTÉRIÍ Z LÔŽKOVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ  
V SR  
Autori: Mgr. Lenka Micháliková, PhD., RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., prof. 
MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

1.3 Názov: POSUDZOVANIE SOCIÁLNEJ RIZKOVOSTI RODINY 
 Autor:  doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE 

2.1 Názov: CHRONICKÉ OCHORENIA  A ÚRAZY 
 Autor: PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. 
2.2 Názov: VÝSKUM V OŠETROVATEĽSTVE II. KROK ZA KROKOM 
 Autor: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 
2.3 Názov: MIKROBIOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Autori: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., Mgr. Lenka Micháliková, PhD., Mgr. 
Soňa Hnilicová, Mgr. Janka Prnová, Mgr. Lukáš Pazderka 
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2.4 Názov: VYBRANÉ TÉMY Z OŠETROVATEĽSKEJ PROBLEMATIKY 
 Autor: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
 

SKRIPTÁ 

3.1 Názov: NÁVODY NA CVIČENIA Z PREDMETU BIOCHÉMIA 
 Autor: RNDr. Mária Dubovská, PhD. 
3.2 Názov: NÁVODY NA CVIČENIA Z PREDMETU ANALYTICKÁ CHÉMIA 
 Autor: RNDr. Mária Dubovská, PhD. 
3.3 Názov: VÝŽIVA A ZDRAVIE 
 Autor: doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
3.4 Názov: VYŠETROVANIE V OHNISKU NÁKAZY 

Autor:  Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD., Mgr. Daniela Tummolo, Mgr. Denisa 
Jakubcová, PhD. 

 

Vedecká rada TU FZaSP na svojom zasadnutí dňa 9. mája 2018 návrh Edičného plánu 

TUFZaSP na vydanie vyššie uvedených titulov v aklamačnom hlasovaní schválila potrebnou 

väčšinou hlasov. Následne prijala uznesenie č. 2/2/2018, ktorým výsledky hlasovania potvrdila 

(zdroj zápisnica z VR FZaSP zo dňa 9.5.2018). 

Čo sa týka edičných titulov ktoré boli reálne vydané, buď v rámci vedeckou radou schváleného 

edičného plánu na rok 2018, alebo aj mimo neho (cez vydavateľstvo Typi Universitatis 

Tyrnaviensis18 alebo vydané v rámci FZaSP). 

AAB Vedecká monografia vydané v domácom vydavateľstve 

1. Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny, 127 s., [print], Eva Mydlíková (odbor SP), 

2018, ISBN 978-80-568-0079-9 

2. Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti, 149 s., 

[elektronický zdroj], Oľga Kabátová, Silvia Puteková, Andrea Botíková, (odbor OŠ), 

2018, ISBN 978-80-568-0108-6 

3. Včasná intervencia - cesta k inklúzii, 199 s. [print], Jana Levická, Katarína Levická, 

Andrea Bánovčinová, (odbor SP), 2018, ISBN 978-80-568-0171-0 

ACB Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom vydavateľstve 

                                                           
18 Spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY 
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4. Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 293 s., [print], Pavol Beňo, 

Alžbeta Kaiglová, Stanislava Blažíčková, Ima Dovinová, (odbor LVMvZ), 2018, ISBN 

978-80-568-0076-8 

5. História ako indikátor identity sociálnej práce, 129 s., [electronic], Jana Levická a kol., 

(odbor SP), 2018, ISBN 978-80-568-0172-7 

6. Marketing a fundraising v sociálnych službách, 136 s., [elektronický zdroj], Michaela 

Hromková, Marta Vaverčáková, (odbor SP), 2018, ISBN 978-80-568-0137-6 

GII19 vysokoškolské učebné texty 

7. Návody na cvičenia z predmetu Biochémia 49 s., [elektronický zdroj], Mária Dubovská, 

(odbor LVMvZ), 2018, ISBN 978-80-568-0126-0 

8. Návody na cvičenia z predmetu Analytická chémia, 41 s., [elektornický zdroj], Mária 

Dubovská, (odbor LVMvZ), 2018, ISBN 978-80-568-0043-0 

BCI Skriptá 
 

9. Manažment v sociálnej práci, 84 s., [elektronický zdroj], Marta Vaverčáková, Michaela 

Hromková, (odbor SP), 2018, ISBN 978-80-568-0136-9 

10. Riadenie ľudských zdrojov, 79 s.,[elektronický zdroj], Marta Vaverčáková, Michaela 

Hromková, (odbor SP), 2018, ISBN 978-80-568-0135-2 

FAI Zborník z konferencie 
 

11. Zborník z 8. ročníka medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, 

122 s., [elektronický zdroj], Katarína Molnárová Letovancová (ed.), (odbor SP), 2018, 

ISBN 978-80-568-0142-0 

12. Nové trendy v ošetrovateľstve V., 119 s., [elektronický zdroj], Andrea Botíková, Jana 

Martinková, Silvia Puteková (eds.), (odbor OŠ), 2018, ISBN 978-80-568-0151-2 

13. Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky: I. časť, 319 s., [print]., Jana Boroňová 

a kolektív, (odbor OŠ), 2018, ISBN 978-80-568-0170-3 

GII20 
 

14. Evaluácia včasnej intervencie, IV. ročník medzinárodnej vedecko - odbornej 

konferencie Res Socialis, 31 s., [print], Katarína Molnárová Letovancová, Michaela 

Hromková, Miriam Slaná, (odbor SP), 2018, ISBN 978-80-568-0109-3 

                                                           
19 Z dôvodu nedostatočného počtu normostrán /znakov nemôže byť podľa smernice o bibliografickej registrácii a evidencii publikačnej 
činnosti zaradené v kóde prislúchajúcom VŠ skriptám alebo VŠ učebniciam, takže v databáze Birep je to kód GII 
20 Nedostatočný počet strán, z toho dôvodu kód GII a nie FAI 
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15. Čo s bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násilia, 38 s., [elektronický zdroj], 

Peter Patyi, Dominika Uhnáková, Eva Mydlíková, Mariana Kováčová (eds.), (odbor 

SP), 2018, ISBN 978-80-568-0153-6 

 

2.4 Tvorivá činnosť 

Zabezpečenie kvality a etiky vykonávaného výskumu 

Zabezpečenie etiky výskumu na FZaSP bolo v roku 2018 už 8. rokom garantované Etickou 

komisiou FZaSP TU v Trnave. Tento orgán bol kreovaný ešte v roku 2011, konkrétne dňa 

14.12., na riadnom pracovnom zasadnutí VR FZaSP. V rámci bodu programu č. 7 bol navrhnutý 

a následne schválený Štatút EK, ako aj jej prvé zloženie. Etická komisia je nezávislý poradný 

orgán dekana a bol zriadený v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z. z o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Etická komisia FZaSP disponuje od 21.1.2013 

svojím rokovacím poriadkom. V zmysle týchto dokumentov postupuje pri posudzovaní 

projektov biomedicínskeho výskumu realizovaného na FZaSP TU 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 2018 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. 
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V roku 2018 Etická komisia TU FZaSP nemala žiadne riadne zasadnutie. Etickej komisii 

fakulty bola doručená len jedna žiadosť, doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. MSc., ktorý 

požiadal o schválenie výskumu v podávanom projekte APVV - Odhad potrieb zdravotných 

služieb na základe poznania prevalencie a incidencie úrazov mozgu v Slovenskej 

republike. 

 
Hodnotenie úrovne v oblasti vedy v roku 2018 

V roku 2018 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 2017. Správa o výsledkoch VVČ na FZaSP TU v Trnave za rok 

2017 sa spracúvala v období od júla 2018 do októbra 2018. Následne, po jej odobrení 

prodekanom a dekanom fakulty bola predložená na najbližšie rokovanie VR fakulty. Jej 

prerokovanie bolo zahrnuté do programu 3. riadneho pracovného zasadnutia VR FZaSP 

v akademickom roku 2018/2019, konkrétne dňa 21.11.2018. 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. 4/3/2018, 

ktorým VS_VVČ FZaSP za rok 2017 zhodnotila a jej výsledky zobrala na vedomie.  

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

Súčasne je výber z prezentácie VS_VVČ za rok 2017 prílohovou časťou originálu zápisnice, 

v ktorej sa o predmetnom bode programu pojednáva. 

 

Celá výročná správa za VVČ TU FZaSP za rok 2018 je k dispozícii na referáte pre vedu, 

výskum a edičnú činnosť TU FZaSP alebo na stránke fakulty http://fzsp.truni.sk/vyrocne-

spravy-o-vvc  

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

Fakulta zdravotníctva a sociálne práce TU sa neustále snaží o pozitívnu propagáciu v zahraničí 

a udržuje ako aj rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími 

a odbornými inštitúciami.  

 

3.1 ERASMUS+ program 

Fakulta v roku 2018 intenzívne rozvíjala spoluprácu v rámci európskych programov mobilít, 

ktoré umožňujú štúdium, stáž, školenia a prednáškové pobyty na partnerských zahraničných 

univerzitách. Výmenné pobyty študentov a zamestnancov sa uskutočňovali na základe 

bilaterálnych zmlúv v rámci programu ERASMUS+ (KA103, KA107 aktivít). Snahou všetkých 

zainteresovaných vrátane zahraničného oddelenia TU FZaSP  bolo udržať stabilné partnerstvá 

ako aj hľadanie nových. V roku 2018 mala TU FZaSP podpísané bilaterálne zmluvy s 28 

zahraničnými pracoviskami, v rámci kotrých mohli vycestovať rovnako zamestnanci ako aj 

študenti všetkých troch stupňov štúdia viď tabuľka č. 34. 

Tab. č. 34: Zoznam platných fakultných bilaterálnych zmlúv 

 Názov univerzity Názov fakulty 
1. FH Campus Wien, University of Applied Sciences Social work and counselling 
2. Masaryk University Brno Nursing and caring 

3. University of South Bohemia in České Budějovice 

Nursing and Caring 
Social work and counselling 
Public Health 
Medical diagnostic and treatment technology 

4. University of Hradec Králové Social work and counselling 
5. Univeezita Palackého v Olomouci Nursing 

6. Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies 
Social work  
Nursing 

7. Ostravská Univerzita v Ostravě (Univesity of Ostrava) 

Faculty of Medicine. Nursing 
Faculty of Social Studies 
Faculty of Social Studies, social work 
Health Intensive Care 
Public Health 

8. University of West Bohemia Faculty of Health Studies 
9. Charles University in Prague Faculty of Medicine. Nursing and caring 
10. Univerzitza Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií. Nursing 

11. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta humanitních studií. Nursing 
Midwifery 

12. Hochschule Landshut University of Apllied Sciences Social work and counselling 
13. University of Southern Denmark Public Health 

14. Universidad Pablo de Olavide Social Work and Counselling, Social 
Pedagogy 
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15. Université Catholique de Lille Social work and counselling 

16. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens Deparment of Public Health and Community 
Health. Public Health 

17. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete 
Social work and counselling 
Nursing and Midwifery 

18. Università degli studi di Trento 
Deparment of sociology and social research 
Social work and counselling 

19. Kolping University of Applied Sciences Social work and counselling 

20. Sør-Trøndelag University College 
Faculty of Health Education and Social Work 
(AHS) 
Faculty of Nursing (ASP) 

21. Polonia University in Czestochowa Nursing 

22. The Bronisław Markiewicz State School of Higher 
Vocational Education in Jarosław 

Languages and Philological Sciences 
Educational Science 

23. Uniwersytet Slaski w Katowicach Social work and counselling 

24. Powislanski College in Kwidzyn 
Nursing 
Health 

25. Luleå University of Technology Public Health 
26. Itä-Suomen ylipisto (University of Eastern Finland) Social work and counselling 

27. Mustafa Kemal University 
Health 
Nursing and Midwifery 

28. Mugla Sitki Kocman University Health and Welfare 
 

V rámci rozvíjaných bilaterálnych vzťahov v programe ERASMUS+ sa uskutočnili mobility 

študentov aj učiteľov.  V roku 2017 / 2018 bolo v rámci bilaterálnych zmlúv vyslaných 5 

učiteľov, 4 študenti a prijatých bolo 11 učiteľov a 3 študenti. Počty  vrátane kolísavého  trendu 

sú uvedené v grafoch č. 1 a 2. Tiež zastúpenie prijatí a vyslaní podľa krajín je uvedené v tabuľke 

č. 35.   

 

Graf č. 1: Prehľad trendu mobilít študentov TU FZaSP  a situácia v AR 2017/2018 
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Graf č. 2: Prehľad trendu mobilít zamestnancov TU FZaSP a situácia  v ak. roku 2017 / 2018 
 

V roku 2017 /2018 bolo v rámci bilaterálnych zmlúv vyslaných 5 učiteľov, 4 študenti a prijatých 

bolo 11 učiteľov a 3 študenti. Zastúpenie prijatí a vyslaní podľa krajín je uvedené v tabuľke 35.  

 

Tab. č. 35: Prehľad prijatí /vyslaní v rámci bilaterálnych zmlúv v členení podľa krajín 

Krajina 
študenti učitelia 

incoming outgoing incoming Outgoing 

Česká republika 1 3 9 3 

Poľsko 0 0 2 0 

Veľká Británia 0 1 0 0 

Španielsko 1 0 0 0 

Grécko 1 0 0 1 

Litva 0 0 0 1 

spolu 3 4 11 5 
 

3.2 Mobilita tvorivých zamestnancov 

Celkovo zahraničné pracovné cesty sú integrálnou súčasťou vedecko pedagogickej činnosti 

učiteľov a  zamestnancov  fakulty. Prehľad uskutočnených pracovných ciest podľa krajín, účelu 

a ako aj členenie podľa katedier v hodnotenom roku je v uvedené v grafe č. 3, v tabuľke č. 36.  

a č. 37. 
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66; 
57%

50; 
43%

ZPC delené na ČR a ostatné štáty 
(n=116)

ČR ostatné

 

Graf č. 3: ZPC podľa účelu vycestovania 
 

Tab. č. 36: Zahraničné cesty 2018 podľa krajín vycestovania  

Štát celkom 
Belgicko 1 
ČR 66 
Dánsko 3 
Grécko 3 
Holandsko 2 
Keňa 8 
Litva 1 
Lotyšsko 4 
Maďarsko 2 
Nemecko 2 
Poľsko 5 
Rakúsko 6 
Rumunsko 4 
Slovinsko 1 
Švédsko 1 
Tunis 3 
USA 1 
Veľká Británia 3 
Spolu ZPC v 2018 116 
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Tab. č. 37: Zahraničné cesty 2018 podľa katedier 

účel ZPC KLVM KOŠE KSP KVZ spolu 

pracovné stretnutie 2 3 21 9 35 

exkurzia študentov   1   1 

účasť na konferencii 1 10 16 8 35 

učiteľská mobilita   3 6 1 10 

projektové aktivity 1 3 16 15 35 

Spolu ZPC  2018 4 17 59 33 116 
 

3.3 Medzinárodné aktivity – podpora  

V akademickom roku 2017/2018 boli podpísané viaceré medzinárodné spolupráce 

s prestížnymi zahraničnými univerzitami: 

• Memorandum o spolupráci s  Higher Education School of Professional Health 

Studies Belehrad Srbsko, do roku 2022 – príprava výmenného programu ERASMUS+ 

pre študentov a pedagógov, podpora akreditácie  z Katedry LVM 

• Memorandum o spolupráci s Polonia University  v Czestochowej - záujem o „visiting 

professors“, účasť pedagógov na konferenciách, výučbe, spoločné publikácie – 

ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo  

• Zmluva s Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA) Belgicko, spolupráca  na 

projekte TBI - do roku 2020 – verejné zdravotníctvo  

 

TU FZaSP si upevňuje svoje medzinárodné postavenie aj prostredníctvom členstva v rôznych 

medzinárodných združeniach. V tomto roku pokračovala spolupráca v rámci medzinárodných 

sietí ERIS, SOWOSEC (Joint Degree), CEEPUS – Katedra sociálnej práce. 

Katedra ošetrovateľstva sa zúčastňovala na humanitárnych zdravotníckych aktivitách 

zameraných na riešenie problémov migrantov (Grécko). 

 

3.4 Zahraničné a domáce projekty 

Aj v roku 2018 sa tvoriví zamestnanci zapojili do domácich ako aj zahraničných výziev na 

predkladanie žiadostí o financovanie projektov. Išlo o výskumné ako aj vzdelávacie projekty 
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resp. rozvojové projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 resp. 2019. Konkrétne počty 

podaných projektov sú znázornené v grafe č. 4. 

 

Graf č. 4: Podané  projekty na TU FZaSP v rokoch 2014 – 2018 – prehľad  
 

V nasledujúcej časti sú detailne popísané domáce ako aj zahraničné grantové schémy, do 

ktorých sa vedecko - pedagogickí zamestnanci zapojili. 

 

DOMÁCE GRANTOVÉ SCHÉMY 

APVV 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila aj v roku 2018 výzvu (Výzva 2018) na 

predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja. Na výzvu odpovedali z našej 

fakulty  nasledovné tri žiadosti o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2019, viď tabuľka č. 38. 

Žiaľ ani jedna žiadosť nebola finančne agentúrou podporená. 

 

Tab. č. 38: Podané žiadosti so začiatkom riešenia v roku 2019 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Sledovanie ožiarenia pracovníkov a pacientov pri 
lekárskych expozíciách a hodnotenie ich rizika z 
ožiarenia pomocou molekulárno-genetických metód 

doc. RNDr. 
Martina 
Horváthová, 
PhD. 

1/2019 -
6/2022 

APVV-18-
0374 

Možnosti optimalizácie rizikových faktorov 
zdravotníckych pracovníkov intervnečnej rádiológie 

doc. RNDr. 
Martina 

1/2019 -
6/2022 

APVV-18-
0105 

16 16
18

9

16

2 2
1 1

5

2014 2015 2016 2017 2018

domáce zahraničné
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Horváthová, 
PhD.  

Odhad potrieb zdravotných služieb na základe poznania 
prevalencie a incidencie úrazov mozgu v Slovenskej 
republike 

doc. PhDr. 
Marek 
Majdan, 
PhD. 

1/2019 -
6/2022 

APVV-18-
0523 

 

KEGA  

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR ako grantová agentúra Ministerstva 

školstva je zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva 

a tvorivého umenia. V roku 2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na financovanie 

nových projektov.  Do  výzvy sa zapojilo 6 pracovných tímov (pozri tabuľka č. 39), dve  žiadosti 

boli podporené a to: 

• doc. RNDr. František Ondriska, PhD.  – KLVM TU FZaSP -  nositel žiadosti  

• doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. – KSP (TU FZaSP vystupuje jako spolupracujúce 

pracovisko) 

 

Tab. č. 39: Podané žiadosti o granty KEGA zo začiatkom riešenia v roku 2019 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

E-learningové vzdelávacie moduly k problematike 
včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s 
rizikovým vývinom 

doc. PhDr. 
Miriam 
Slaná, PhD. 

1/2019-
12/2021 

013KU-
4/2019 

Optimalizácia praktickej výučby v klinickom 
prostredí v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

doc. PhDr. 
Andrea 
Botíková, 
PhD. 

1/2019-
12/2021 

003TTU-
4/2019 

Výučba predmetu Prvá pomoc pre nelekárske 
zdravotnícke odbory 

PhDr. 
Gabriela 
Doktorová, 
PhD. 

1/2019-
12/2021 

010TTU-
4/2019 

Kontinuita teórie a praxe vo vyučovaní predmetu 
Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS 

PhDr. Alena 
Dziacka, 
PhD. 

1/2019-
12/2021 

004TTU-
4/2019 

Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a 
napísanie publikácie Atlas parazitov človeka 

doc. RNDr. 
František 
Ondriska, 
PhD. 

1/2019-
12/2021 

013TTU-
4/2019 

Multimediálna učebnica ošetrovateľských intervencií 
pre študentov nelekárskych a lekárskych študijných 
odborov 

PhDr. Andrea 
Lajdová, 
PhD. 

1/2019-
12/2021 

002TTU-
4/2019 
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Globálne zdravie – certifikované špecializačné 
medziodborové vzdelávanie 

prof. MUDr. 
Martin 
Rusnák, CSc. 

1/2019-
12/2021 

005TTU-
4/2019 

 

Ďalšie úspešne podávané projekty v roku 2018  

Výzva TTSK 

V rámci výzvy Trnavského samosprávneho kraja podala RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 

žiadosť o dotáciu na projekt s názvom Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných 

na pomoc pre sociálne odkázaných občanov. Uvedený projekt bol podporený a na TU FZaSP 

bol riešený v období od 07/2018 do 12/2018. 

MŠVVaŠ 

Molekulárna - epidemiologická analýza baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych 

zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v 

nemocničnej hygiene RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. - 8/2018-12/2020. 

TU granty 

Z iniciatívy rektora TU sa na základe podaných žiadostí udeľovali Granty Trnavskej Univerzity 

aj pre rok 2018. Študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a mladí vedeckí pracovníci 

z našej fakulty, podali spolu 4 žiadosti o granty TU a všetky bolo podporené viď tabuľka č. 40. 

 

Tab. č. 40: Zoznam podaných a schválených žiadostí o Grant TU v roku 2018 

meno žiadateľa číslo žiadosti obdobie 
riešenia 

pridelená 
dotácia 

Mgr. Soňa Hnilicová – PhD študent 16/TU/2018 2018-2019     1 000 €  
Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 17/TU/2018 2018-2019        500 €  
Mgr. Dominika Plančíková, PhD. 18/TU/2018 2018-2019        500 €  
Mgr. Juliana Melichová – PhD študent 19/TU/2018 2018-2019        500 €  

 

ZAHRANIČNÉ GRANTOVÉ SCHÉMY 

Nasledujúca tabuľka č. 41 zobrazuje podané žiadosti o dotáciu v zahraničných grantových 

schémach. Z uvedených žiadostí boli úspešné:  

• prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. - Scalling up NCD Interventions in South East Africa 

– SUNI SEA 
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• doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. - Improving Assistance in Inclusive Educational 

Settings II - IMAS II 

Uvedené projekty sa na fakulte začali v roku 2018 resp. 2019 riešiť. 

 

Tab. č. 41: Podané žiadosti o dotáciu v zahraničných grantových schémach v roku 2018 

Názov schémy Názov projektu Hlavný riešiteľ Trvanie projektu 

H2020 Scalling up NCD Interventions in South 
East Africa 

prof. MUDr. Martin 
Rusnák, CSc. 

01/2019-12/2021 

International 
Visegrad Fund 

Comparison of Experiences with Long-
term Care for seniors in V4 countries 

doc. PhDr. Miriam 
Slaná, PhD. 

1/2019-6/2020 

ERASMUS+ 

Improving Assistance in Inclusive 
Educational Settings II * IMAS II 

Capacity Building in healthcare 
innovation and enterpreneurship 

Designing an educational Program for 
professionals working with refugees and 
asylum seekers 

doc. PhDr. Ondrej 
Botek, PhD.  

doc. PhDr. Marek 
Majdan, PhD.  

doc. PhDr. Martina 
Žáková, PhD. 

10/2018-9/2020 

 

Prehľad aktuálne riešených projektov  

V grafe č. 5 je prehľad počtu projektov, ktoré boli riešené na TU FZaSP od roku 2014 v rámci 

domácich, ale aj zahraničných grantových schém. 

 

 

Graf č. 5: Riešené projekty na TU FZaSP v rokoch 2014 – 2018 
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Presný zoznam projektov riešených na TU FZaSP v roku 2018 je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke č. 42. 

 

Tab. č. 42: Zoznam projektov riešených na TU FZaSP v roku 2018 

Donor 
projektu Názov projektu Trvanie 

projektu 
APVV • Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej  intervencie  v 

podmienkach Slovenska (prof. Slaný) 
• Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness research in TBI (doc. 

Majdan) - dofinancovanie FP7 
• Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu (doc. 

Mydlíková) 

7/2015-6/2019 
 

10/2013-3/2020 
 

7/2017-6/2021   

VEGA • Dyslipidémie ako rizikový faktor kardiavaskulárnych komorbidít pri 
systémovom lupus erythematosus (doc. Blažíčková) 

• Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti  rodín vo vybratých 
indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín (doc. Mydlíková) 

• Pracujúca chudoba (doc. Mydlíková) 

1/2017-12/2019 
 

1/2017-12/2019 
 

1/2018-12/2020   
Slovak 
AID 

• Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre 
zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad  výskytom infekčných 
chorôb (Mgr. Jakubcová, PhD.) 

10/2017-9/2019 

MŠVVaŠ 
SR 

• Molekulárna-epidemiologická analýza baktérií izolovaných z lôžkových 
zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu 
diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene (RNDr. 
Brňová, PhD.) 

8/2018-12/2020 

TRUNI • Porovnanie výskytu nízkej pôrodnej hmotnosti medzi obcami Slovenskej 
republiky v závislosti od zastúpenia rómskej populácie (Mgr. Plančíková) 

• Postoj spoločnosti voči osobám trpiacim duševným ochorením (Mgr. 
Letovancová – Molnárová, PhD.) 

• Populačná a sociálna záťaž traumatických úrazov mozgu u detí a mladých 
dospelých v 30 európskych krajinách (Mgr. Melichová) 

• Molekulárno-epidemiologická analýza karbapenemázy produkujúcich 
baktérií izoovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR (Mgr. 
Hnilicová) 

• Determinanty a následky predčasného narodenia detí v Slovenskej 
republike (Mgr. Plančíková, PhD.) 

9/2017-8/2018 
 

9/2018-8/2019 

Mesto 
Trnava 

• Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre 
sociálne odkázaných občanov (RNDr. Brňová, PhD.) 

6/2018-12/2018 

ERASMUS • Educating vaccination competence – EDUVAC (PhDr. Grendová, PhD.) 
• Improving Assistance in Inclusive Educational Settings II * IMAS II (doc. 

PhDr. Botek, PhD.) 
• Strenghtening Public Health research capacity to inform evidence based 

policies in Tunisia – Confide (doc. PhDr. Majdan, PhD.) 

9/2018-8/2021 
9/2018-8/2020 

 
10/2017-10/2020 

FP7 • Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI - 
CENTER – TBI (doc. PhDr. Majdan, PhD.) 

10/2013-3/2020 

 

Konkrétny popis riešených projektov je uvedený v podkapitole 2.2.1 tejto výročnej správy.  
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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 13.augusta 2018 s regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Kwale 

(Ministry of Health, Kwale), konkrétne s ministrom Francisom Gwamom Mwatsahu, 

Memorandum o porozumení na obdobie troch rokov (2018-2021). Podpísané memorandum je 

posilnením vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, 

výskumu, publikačnej činnosti a i. Podpísanie memoranda nadväzuje na dlhoročné partnerstvo 

s ministerstvom zdravotníctva a krajskou nemocnicou v Kwale. Potvrdením spoločného 

partnerstva v Kwale County je aj aktuálne prebiehajúci dvojročný projekt s podporou 

SlovakAid- SAMRS/2017/KE/1/2 s názvom „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov 

v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom 

infekčných ochorení“. 
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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.) 

• Lungalunga Sub-county Hospital (Spolupráca rozbehnutá v rámci dvojročného 

SAMRS projektu za finančnej podpory SlovakAid). 

 

Dňa 27.marca 2018 sa TU FZaSP stala členom Platformy mimovládnych rozvojových 

organizácií - štatút pozorovateľa. Členstvom v Platforme MVRO sme sa dostali do združenia 

poskytovateľov zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Zároveň Platforma 

poskytuje svojim členom možnosti pre rozvoj a profesionálny rast, zabezpečuje prísun 

informácií a zvyšuje povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci podporou a realizáciou 

aktivít jednotlivých členských organizácií.  

 

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 pre rok 2018. 
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4.4 Menný zoznam osôb zabezpečujúcich prevádzku špecifického pracoviska v Keni 

v danom časovom období za TU FZaSP 

V roku 2018 to boli 3 zahraničné pracovné cesty na špecifické pracovisko v Kwale, v počte 

osôb 5: 

• Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. /KVZ/ 

• PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. /KSP/ 

• Mgr. Michal Rafajdus, PhD. /KVZ/ 

• MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. /KLVMvZ/ 

• prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (dekan FZaSP) 

 

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

KEŇA 

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

partnerom na kenskom pobreží, a to so Msambweni County Referral Hospital, spustili 

dvojročný projekt s finančnou podporou SlovakAid, so začiatkom aktivít na kenskom 

pracovisku v januári 2018. Názov projektu je: „Budovanie kapacít zdravotníckych 

pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad 

výskytom infekčných ochorení“. Ide o pokračovanie projektu „Implementácia tréningových 

aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu 

infekčných ochorení“. V súčasnosti sledujú v týždenných intervaloch kvalitu hlásených dát 

z hľadiska včasnosti a kompletnosti hlásenia. Dáta sa stali podkladom pre odborné 

publikácie a boli poskytnuté aj partnerovi - Kwale Sub-county Hospital na základe 

Memoranda o spolupráci. V roku 2018 pokračovali s novými partnermi, s nemocnicou 

v Msambweni a s nemocnicou v Lungalunga, po vykonanom monitoringu spolupráce 

v týchto oblastiach, v edukácii 67 zdravotníckych pracovníkov a 155 komunitných 

zdravotníckych pracovníkov, a v zavádzaní efektívneho systému ako i nástroja hlásenia 

spolu do 105 zdravotníckych stredísk. V roku 2019 je v pláne pokračovať vo vzdelávacích 

tréningoch v ďalšom kraji v regióne Kwale, a to v Kinangu. Svojim komunitám zlepšiť ich 

zdravie tak pomôže 70 vytrénovaných komunitných pracovníkov a 43 vytrénovaných 

zdravotníckych pracovníkov, ako sú lekári, sestry či ošetrovatelia. 
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2. „Vytvorenie odborných knižníc pre kontinuálne samovzdelávanie“- v partnerských 

krajských nemocniciach v Msambweni a Lungalunga zriadili odborné knižnice 

predovšetkým určené pre komunitných a zdravotníckych pracovníkov s cieľom zlepšiť ich 

prístup k informáciám a kontinuálne zvyšovať ich vedomosti. Knižnice ponúkajú aktuálnu 

literatúru v  oblasti práce s komunitou, komunitným rozvojom, komunikačné techniky, 

infekčných ochorení, preventívnych postupov, princípov epidemiológie, zásad vakcinácie 

a bezpečného skladovania, životného prostredia, úvodu do psychológie a porúch správania, 

štatistického spracovania dát, životného prostredia, starostlivosti o matku a dieťa v oblasti 

výživy, a i. Zriadené odborné knižnice sú miestom aj pre organizovanie vzdelávacích 

tréningov v rámci jednotlivých krajov zamerané hlavne na oblasť prevencie infekčných 

ochorení a podvýživy najmä u tehotných žien, matiek a detí do 5. roku života, miestom 

supervízie zdravotníckeho personálu a miestom plánovania a príprav preventívnych 

a osvetových programov v boji s infekčnými ochoreniami v súlade s IDSR stratégiou 

(Integrated Disease Surveillance and Response), implementovanou Ministerstvom 

zdravotníctva v Keni a Svetovou zdravotníckou organizáciou. 

3. „Kontrola eliminácie schistosomózy v rurálnych oblastiach Kene“-  pokračovanie ďalšej 

fázy projektu z rokov 2016 a 2017. V roku 2018 spoločne s pracovníkmi  NUITM-KEMRI, 

Kwale zmapovali výskyt schistosomózy vo vidieckych medicínskych centrách prvého 

kontaktu, a to:  Mwachinga Dispensary (Kinango subcounty), Mwaluphamba Dispensary 

(Matuga subcounty), Bilashaka Dispensary (Matuga subcounty) a Mbuwani Dispensary 

(Msambweni subcounty) a zároveň v spádových oblastiach týchto medicínskych stredísk 

sledovali zamorenie lokálnych vodných zdrojov infikovanými slimákmi rodu B. globosus 

(medzihostiteľ pôvodcu ochorenia). Spolu sa vyšetrilo 451 vzoriek. V spádových oblastiach 

medicínskych stredísk so zvýšeným výskytom pozitívnych vzoriek moču sa sledovalo aj 

zamorenie vybraných lokálnych vodných zdrojov slimákmi rodu B. globosus, ktoré sú  

medzihostiteľmi parazita. Súčasťou práce v teréne vo vidieckych strediskách bola aj 

príprava miestnych zdravotníckych pracovníkov na edukáciu pacientov ohľadom prenosu 

ochorenia, samotná edukácia pacientov v zdravotníckych strediskách použitím 

didaktického materiálu pripraveného na Slovensku (znázorňujúci spôsob prenosu infekcie), 

a edukácia v rámci komunít s najvyšším výskytom schistosomózy v lokálnych vodných 

zdrojoch. 

Pre zistenie prepatentného štádia parazita (t.j štádia medzi vniknutím miracídií S. 

haematobium do slimáka a uvoľnením cerkárií)  sa DNA  slimákov izolovala na  

Whatman® FTA karty, ktoré imobilizujú a stabilizujú DNA a umožňujú jej dlhodobé 
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skladovanie a bezpečný transport. V súčasnosti prebieha analýza DNA vzoriek izolovaných 

na FTA kartách v laboratóriách fakulty pomocou PCR (polymerázovej reťazovej reakcie). 

Získané výsledky budú odpublikované v Journal of Helminthology.  

 

SLOVENSKO 

1. Dňa 31. mája 2018 bola uskutočnená prednáška v knižnici Centra experimentálnej medicíny 

SAV,  Sienkiewiczova  ul. č. 1, 813 71 Bratislava,  organizovaná  Spoločnosťou pre vedy 

a umenia, Bratislava - „Skúsenosti s laboratórnou praxou vo vidieckych medicínskych 

centrách v Keni“, odprezentovaná Dr. Alžbetou Kaiglovou. 

2. Dňa 23. októbra 2018 v Trnave na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha 

prednášala o práci v Keni Dr. Zuzana Kráľová pre pedagógov a študentov prvého, druhého 

a tretieho ročníka. 

3. Dňa 26. októbra 2018 vo Voderadoch na ZŠ a MŠ Voderady rozprávali Dr.Denisa 

Jakubcová a Dr.Zuzana Kráľová žiakom  ôsmeho a deviateho ročníka o živote v Keni 

a vzdelávacích a rozvojových aktivitách FZaSP TU na kenskom pobreží. 

4. Dňa 14. novembera 2018 sa konalo Africké fórum v takmer 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. Na Africkom fóre odzneli dva príspevky v podaní 

manažérky momentálne realizovaného dvojročného kenského projektu - Dr. Denisy 

Jakubcovej z Katedry verejného zdravotníctva a Dr. Alžbety Kaiglovej z Katedry 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. V rámci prvého príspevku Dr. Jakubcová 

porozprávala o práve prebiehajúcom dvojročnom projekte na kenskom pobreží v regióne 

Kwale, zameraný na prevenciu infekčných ochorení a podvýživy v komunitách. Projekt je 

finančne podporovaný pod logom SlovakAid. Dr. Kaiglová vo svojom príspevku 

zreferovala o výskumných aktivitách na pobreží Kene, ktoré zrealizovala v rokoch 2016 

a 2018. Dr. Kaiglová sa v Keni venuje problematike tropických parazitárnych ochorení. 

V spolupráci s keňským mikrobiologickým inštitútom sa zameriava na kontrolu eliminácie 

schistosomózy v regióne Kwale. Účastníkom Afrického fóra priblížila prácu laborantov vo 

vidieckych zdravotníckych strediskách, získavanie vzoriek v teréne, spoluprácu s keňskými 

odborníkmi a v konečnom dôsledku aj čiastočné výsledky jej práce. Prezentáciu mala 

doplnenú zaujímavými fotografiami z jej práce v Keni. 
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5. Vzdelávacie a prednáškové aktivity Dr. Rafajdusa, v rámci ktorých využíval podklady 

z posturologických meraní žiakov základných škôl na kenskom pobreží -   Klub zdravia 

Trnava, Týždeň zdravia Trnava, Psychologické večery na TU, Karate klub Slávia Trnava, 

Gladiators HC Trnava, Materské-Základné-Stredné školy (Modranka, Cífer, Zavar, Dolné 

Orešany, Trnava, Jama v Trnave). Témy prednášok prezentované na školách - Pohybová 

gramotnosť ako cesta k zdraviu, Prevencia poškodení zdravia vyvolaných v dôsledku zlého 

držania tela a nesprávneho cvičenia, Vplyv dnešnej doby na pohybový aparát. 

 

Špecifické pracovisko v Keni umožnilo počas roka 2018 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 Medializácia / Publikačná činnosť 

1. Rafajdus, M., Kačmariková, M.:  Pohybová gramotnosť ako cesta k zdraviu In: Vedecká 

konferencia 40.dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - Nové trendy v oblasti 

podpory zdravého životného štýlu v Trnave v dňoch 6.-7.júna 2018 - prednáška na 

konferencii 

2. Rafajdus, M.: Metóda SM systém - cesta k zlepšeniu pohybovej gramotnosti In: Dni 

praktickej obezitológie a metabolického syndrómu v Chopok Jasná v dňoch 21.-22.júna 

2018- prednáška na kongrese 

 

MEDIÁLNE VÝSTUPY: 

1. „Dlhodobá pomoc kenským zdravotníkom” 
Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)1/2018 (online i tlačené vydanie), 
Autor: Denisa Jakubcová 
Link: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_-
_na_odsuhl_do_tlace.pdf 

2. „V osídlach pomaly plynúceho afrického času“ 
Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)2/2018 (online i tlačené vydanie), 
Autor: Alžbeta Kaiglová 
Link: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-2-2018_-_web.pdf 

https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_-_na_odsuhl_do_tlace.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_-_na_odsuhl_do_tlace.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-2-2018_-_web.pdf
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3. „Tím pre Keňu na prevenciu infekčných ochorení“ 
Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)3/2018 (online i tlačené vydanie), 
Autor: Denisa Jakubcová 
Link: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-3-2018_-_tlac.pdf 

4. „Memorandum of Understanding s kenským regionálnym ministerstvom zdravotníctva v 
Kwale County“ 
Web Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 03.09.2018 
Link: http://fzsp.truni.sk/aktuality/memorandum-understanding-0 

5. „Úspešný projekt trnavských zdravotníkov v Kwale” 
Novinky z Radnice 01.12.2018 (web i print), Autor: redaktor Martin Jurčo; aktivity 
Dr.Jakubcovej, Dr.Kaiglovej, Dr.Rafajdusa, Dr.Kráľovej, prof.Ondrušovej) 
Link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf 

6. „Spustenie projektu na pobreží Kene- 1.fáza“ 
Facebook SlovakAid 08.03.2018 
Link: https://www.facebook.com/SlovakAid/ 

7. „Pomáhame v Keni pri infekčných ochoreniach“ 
Web Trnavskej univerzity v Trnave 17.04.2018  
Link: https://www.truni.sk/pomahame-v-keni-pri-infekcnych-ochoreniach 

8. „Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce úspešne bojuje proti infekčným ochoreniam 
a podvýžive v Keni“ 
Facebook Trnavskej univerzity v Trnave 05.10.2018 
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 

9. „Náš zdravotnícky tím v plnom nasadení” Web Trnavskej univerzity v Trnave 05.10.2018 
Link: https://www.truni.sk/nas-zdravotnicky-tim-v-plnom-nasadeni 

10. „Spustenie projektu na pobreží Kene- 2.fáza“  
Facebook SlovakAid 09.10.2018 
Link: https://www.facebook.com/SlovakAid/ 

11. „Ďalšia úspešná misia FZaSP na africkom kontinente“ Facebook Katedry sociálnej 
práce TU FZaSP 11.10.2018 
Link: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-
230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-
swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_r
ef=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4t
oWZLA&fref=tag&__xts__[0]=68.ARALGM-
Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbv
W00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLl
Ieqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19Hi
FMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd 

12. „Pozvánka na Africké fórum“ Web Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 06.11.2018 

https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-3-2018_-_tlac.pdf
http://fzsp.truni.sk/aktuality/memorandum-understanding-0
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf
https://www.facebook.com/SlovakAid/
https://www.truni.sk/pomahame-v-keni-pri-infekcnych-ochoreniach
https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.truni.sk/nas-zdravotnicky-tim-v-plnom-nasadeni
https://www.facebook.com/SlovakAid/
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
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Link: http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-
forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-
HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA 
Facebook Trnavskej univerzity v Trnave 13.11.2018 

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
  

http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
https://www.facebook.com/truni.sk/
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5 EKONOMIKA FAKULTY 

V kalendárnom roku 2018  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 2018 vychádzala z Výkazu ziskov a strát. 

FZaSP dosiahla kladný výsledok hospodárenia v hlavnej aj podnikateľskej činnosti. Graf č. 6 

znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2015 - 2018 v hlavnej i podnikateľskej 

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

prostriedkov, ktoré sú zväčša na prelome kalendárneho roka, čo spôsobuje, že náklady vzniknú 

v príslušnom období a refundácia z agentúry príde na bankový účet v nasledujúcom období. Na 

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

roku. V zásade však prevláda kladný hospodársky výsledok. 

 

Graf č. 6: Hospodársky výsledok - vývoj 
 

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

univerzite ministerstvo školstva.  Tabuľka č. 43 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých 

rokoch a vyčísľuje ich rozdiel. 
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Tab. č. 43: Výška zdrojov v rokoch 2017 - 2018 

Druh výnosu Rok 2017 Rok 2018 Rozdiel 

Tržby, kurzové zisky 500 € 0 € -500 € 

Iné ostatné výnosy 288 022 € 212 039 € -75 983 € 

Zákonné rezervy 8 123 € 614 € -7 509 € 

Dotácie 2 278 446 € 2 515 203 € 236 757 € 

Výnosy spolu 2 575 091 € 2 727 856 € 152 765 € 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 515 203 €, čo tvorí 92,20 

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

zdrojoch má rastúci trend, v porovnaní s rokom 2017 nárast o 10,39 %, čo predstavuje 236 757 

€.  

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 212 039 € t. j.  7,77 % z celkových 

zdrojov financovania. V porovnaní s rokom 2017 získala fakulta mimodotačných prostriedkov 

na externom školnom o 75 983 €  menej. Graf č. 7 znázorňuje podiely jednotlivých zdrojov na 

celkovom financovaní fakulty.      

  

Graf č. 7: Zdroje financovania fakulty          
 

5.1 Analýza nákladov a výnosov v hlavnej činnosti 

Hlavná činnosť fakulty súvisí s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v rámci 

akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania ako aj 
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s rozvojom výskumu a vývoja. V tabuľkách č. 44 a 45 sú uvedené náklady a výnosy FZaSP  

v roku 2018 podľa jednotlivých účtov za hlavnú činnosť. 

 

Tab. č. 44: Náklady z hlavnej činnosti (EUR)        
Účet Druh nákladu Suma 

501  Spotreba materiálu      169 282 € 

502  Spotreba energie 35 133 € 

504 Predaný tovar      307 € 

511  Opravy a udržiavanie 55 864 € 

512  Cestovné tuz. a zahr. 41 714 € 

513  Náklady na reprezentáciu    28 074 € 

518  Ostatné služby       377 662 € 

521  Mzdové náklady    1 356 150 € 

524,525,527  Zákonné sociálne poistenie      511 277 € 

538, 545  Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary   2 309 € 

549  Iné ostatné náklady      116 831 €  

551  Odpisy        22 122 € 

 NÁKLADY   SPOLU   2 716 726 €  
 

Tab. č. 45: Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)                  

Účet Druh výnosu Suma 

602 Tržby z predaja služieb            0 € 

649 Iné ostatné výnosy      210 279 € 

656 Zúčtovanie zákonných rezerv           2 374 € 

691 Prevádzkové dotácie     2 515 203 € 

 VÝNOSY   SPOLU      2 727 856 € 

 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK             11 130 € 
 

V roku 2018 dosiahla FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške               

11 130 €.  

Spotreba materiálu, opravy a udržiavanie stavieb, náklady na reprezentáciu, ostatné služby 

a mzdové náklady v porovnaní s rokom 2017 - celkové náklady fakulty vzrástli o 201 045  € 

najmä v položke spotreba. Detailnejšie zdôvodnenie je opísané pri analýze každej nákladovej 
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položky nižšie. Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady vyplatené v celkovej 

výške 1 356 150 €. 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 funkčné platy poklesli o 1 060 € , náklady na odmeny 

narástli o 35 113 €. Náklady na vyplácanie DoVP vzrástli o 3 430 €.  

Mzdové náklady tvorili 49,71 % z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 2018. Graf 

č. 8 znázorňuje zdrojovú štruktúru vyplatených mzdových nákladov v roku 2018. 

 

Graf č. 8: Zdroje financovania mzdových nákladov 
 

Z  dotačných prostriedkov neúčelových aj účelových boli mzdy financované vo výške 1 249 

227 €  t. j. 92,12 % z celkových miezd.  

Z mimodotačných  zdrojov boli mzdy financované vo výške 40 222 € t. j. 2,97 % z celkových 

miezd. Z grantov boli vyplatené mzdy vo výške 66 701 €  t. j. 4,92 % 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 2016, 2017 

a 2018 podľa nákladových stredísk je uvedená v grafe č. 9.  
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Graf č. 9: Hrubé mzdy podľa stredísk (v tis. €) 
 

V kalendárnom roku 2018 vzrástli hrubé mzdy iba na KLVM. Tento trend bol spôsobený 

rastom priemerných miezd, ale aj prijímaním nových zamestnancov. 

Porovnanie vyplatených miezd bez odmien podľa jednotlivých katedier dokumentuje tabuľka 

č. 46 (v tis. €).  

Tab. č. 46: Vyplatenie odmien podľa katedier 

Katedra Vyplatené mzdy 
v roku 2017 (tis. €) 

Vyplatené mzdy 
v roku 2018(tis. €) Rozdiel (tis. €) 

KSP 275 249 -26 

KVZ 206 191             -15 

KLVM 197 217 20 

KOŠE 258 244 -14 

SPOLU 936 901 -35 
 

Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 

2016, 2017 a 2018 je uvedený v tabuľke č. 47 (v tis. €).  

 

Tab. č. 47: Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov 

Kategória zamestnancov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Pedagogickí zamestnanci 1 275 1 327 1 640 

Výskumní a umeleckí zamestnanci 873    911 952 
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Zamestnanci administratívy 964 1 016 1 056 

Odborní zamestnanci 797    829 825 
 

Nárast priemernej mzdy zamestnancov verejnej správy  bol spôsobený valorizáciou miezd zo 

strany MŠ od 1.1.2018 (administratívni, výskumní a umeleckí zamestnanci) a od 1.9.2018 

(pedagogickí zamestnanci) a  platovými postupmi jednotlivcov vyplývajúcich zo zákona.  

Okrem mzdových nákladov tvorili významnú položku zákonné odvody do poisťovní v hodnote 

511 275 €. Spolu so mzdovými nákladmi tvorili 68,74 % z celkových nákladov fakulty. 

Značnú položku v nákladoch dosiahli ostatné služby, v hodnote 377 662 €, 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 18 334 €.  

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 Trnava. 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok, priemerný počet študentov a priemerná výška 

dotácie na praktickú výučbu na jedného študenta FZaSP je uvedená v tabuľke č. 48 (v tis. €). 

Tab. č. 48: Výška dotácie na praktickú výučbu jedného študenta TU FZaSP 

Rok Výška dotácie 
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta v € 

2014 238 325 732 

2015 213 322 661 

2016 204 277 736 

2018 278 290 959 

2018 218 327 666 
 

Výrazne vzrástli náklady na spotrebu materiálu o 54 473 €, čo predstavovalo najmä vybavenie 

Pavilónu klinických a laboratórnych metód laboratórnymi zariadeniami, mikroskopmi, 

spotrebným materiálom a chemikáliami na rozbeh cvičení so študentami.  

Ďalší nárast zaznamenala položka opravy a udržiavanie stavieb, konkrétne o 54 473 €, čo bolo 

spôsobené najmä realizáciou výmeny strešných okien a renováciou všetkých vnútorných dverí 

v budove FZaSP na Univerzitnom námestí č. 1.  
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Náklady na energie - nárast o 3 535 €. Cestovné náklady - nárast o 5 730 €, financované najmä 

zo zahraničných projektov. 

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

V roku 2018 bol zaradený do užívania zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 121 992 €. 

Tvoril ho predovšetkým drobný hmotný majetok.  

K 31.12.2018 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce. 

Dotácie na investičné aktivity FZaSP v kalendárnom roku 2018 neboli rozpísané. Nákup 

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

mimodotačnými prostriedkami. 

 

5.2 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 

FZSP v roku 2018 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti  predaj publikácií a  

organizovanie domácich a medzinárodných konferencií.  Prehľad nákladov a výnosov je 

uvedený v tabuľke č. 49 a 50. 

Tab. č. 49: Výnosy z PČ (v €)         

Účet Druh nákladu Suma 

501 Spotreba materiálu 1 857 € 

504 Predaný tovar 156 € 

512 Cestovné 620 € 

513 Náklady na reprezentáciu 315 € 

518 Ostatné služby 2 157 € 

521 Mzdové náklady 360 € 

524,527 Zákonné soc. poistenie 124 € 

545 Kurzové straty 14 € 

549 Iné ostatné náklady 87 € 

570 Vnútroorganizačné prevody 476 € 

 NÁKLADY   SPOLU 6 166 € 
 

Tab. č. 50: Náklady z PČ (v €)                 

Účet Druh výnosu Suma 

602 Tržby z predaja služieb 9 202 € 
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604 Tržby za predaný tovar 323 € 

 VÝNOSY   SPOLU 9 525 € 

 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK 3 359 € 
 

V roku 2018 dosiahla FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške  3 359 €.  

 

5.3 Nedočerpané finančné prostriedky 

Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2018 na neúčelovej dotácii vo výške 378 827 €, na účelovej 

dotácii vo výške 216 173 €. 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 914 742 €. 

 

Záver 

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 ĽUDSKÉ ZDROJE 

6.1 Výberové konania 

Na TU FZaSP bolo v roku 2018 vyhlásených spolu 13 výberových konaní na miesta 

vysokoškolských učiteľov. Tri na funkčné miesto profesor, dve na funkčné miesto docent, šesť 

výberových konaní na miesto odborného asistenta a dve miesta na vedecko-výskumného 

zamestnanca. Okrem týchto miest boli vyhlásené aj výberové konania na funkcie vedúci 

katedry sociálnej práce, ktoré bolo vyhlásené dva krát ale ani do jedného sa nikto neprihlásil 

a funkciu prednosta Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. 

Dve funkčné miesta profesorov boli obsadené zamestnancami, ktorým končila pracovná 

zmluva a na základe výberového konania im boli zmluvy predĺžené a to tak, že jednému 

profesorovi do dovŕšenia 70 rokov a druhému na obdobie jedného roku, s možnosťou ďalšieho 

predĺženia. Jedno miesto profesora, bolo vytvorené pre odbor laboratórne vyšetrovacie metódy 

a to z dôvodu úspešnej inaugurácie, dovtedy bol zamestnanec na funkčnom mieste docenta. 

S týmto profesorom sa počíta ako garantom odboru nakoľko akreditáciu daného odboru máme 

s obmedzením z dôvodu dovŕšenia 70 rokov v roku 2019. Priemerný dĺžka uzatvorenia 

pracovných zmlúv profesorov sú dva roky. Dve funkčné miesta docentov boli vyhlásené pre 

dvoch docentov, ktorým končila pracovná zmluva a obom boli zmluvy predĺžené do dovŕšenia 

70 rokov ako to umožňuje zákon. Ostatné pracovné miesta boli vyhlásené pre dvoch vedecko-

výskumných zamestnancov pre Katedru verejného zdravotníctva, jedno miesto bolo vyhlásené 

pre konkrétny projekt a to pre projekt SUNI SEA Horizont 2020 a so zamestnancom bola 

uzatvorená zmluva na obdobie trvania projektu t.j na tri roky a druhé miesto pre prácu na 

projektoch Katedry verejného zdravotníctva s možnosťou pedagogickej činnosti na katedre 

a zmluva bola uzatvorená na dva roky s možnosťou predĺženia. Štyri miesta boli vyhlásených 

pre miesta odborných asistentov s PhD., pri ktorých sa jednalo o zamestnancov, ktorým končila 

pracovná zmluva. Jedno miesto bolo vyhlásené pre odborného asistenta v rámci projektu 

„Návraty“, ktorý je zameraný na návrat slovenských vedcov pracujúcich v zahraničí späť na 

Slovensko. Išlo o posilnenie Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 

Ďalšie miesto bolo vyhlásené pre odborného asistenta bez PhD., ktoré obsadil zamestnanec 

fakulty, ktorý pracoval na fakulte na skrátený pracovný úväzok a na základe výberového 

konania bol prijatý na plný pracovný úväzok. Tento zamestnanec v roku 2019 ukončí tretí 

stupeň vysokoškolského vzdelávania. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu 

určitú v rámci funkcií ostatní je 3,63 roka. 
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Priemerný počet uchádzačov na obsadenie z každej funkcie bol jeden uchádzač. 

Počet konaní, kde sa prihlásili uchádzači, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo 10. 

Na TU FZaSP boli obsadené miesta odborných asistentov aj bez výberových konaní, jedná sa 

o lekárov-prednostov kliník, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer v rozpätí úväzku od 0,1 do 

0,3. Ďalším zamestnancom, ktorý obsadil miesto odborného asistenta bez výberového konania 

je garant špecializačného štúdia MPH odboru verejné zdravotníctvo s úväzkom 0,3. 

Prepočítaný počet miest obsadených bez výberového konania je vyjadrený u týchto 

zamestnancov výškou úväzku 0,18. 

 

6.2 Priemerný vek zamestnancov 

Tab. č. 51: Priemerný vek zamestnancov TU FZaSP k 31.12.2018 

pozície Priemerný vek 

Vysokoškolskí učitelia 48,67 

Vedecko-výskumní zamestnanci 32,8 

Centrálna administratíva 46,98 

Odborní zamestnanci 49,54 
 

6.3 Kvalifikačný rast 

V roku 2018 úspešne inauguroval zamestnanec TU FZaSP v rámci odboru laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a posilnil katedru hlavne ako garant odboru, nakoľko 

súčasný garant v roku 2019 z dôvodu dovŕšenia 70 rokov bude musieť ukončiť svoje 

garantovanie. 

 

6.4 Vzdelávanie zamestnancov 

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje prostredníctvom školení, seminárov a to hlavne 

u administratívnych zamestnancov. U pedagogických zamestnancov najmä účasťou na 

konferenciách, seminároch a účasťou na projektoch. Pedagogickí zamestnanci zdravotníckych 

odborov si rozširujú svoje znalosti aj štúdiom v rámci špecializačného štúdia, ktoré prebieha na 

TU FZaSP. 
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Tab. č. 52: Prehľad o zamestnancoch TU FZaSP v rokoch 2017 a 2018 

Zamestnanci TU FZaSP 2017 2018 

Vysokoškolskí učitelia spolu 58,99 56,26 

z toho: profesori 10,24 9,23 

            docenti 21,19 20,08 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 26,611 25,04 

            ostatní učitelia  0,95 1,91 

Odborní pracovníci 2 2 

Administratívni pracovníci  14 14 

Výskumní pracovníci             2 2,3 

Prevádzkoví zamestnanci 0 0 

SPOLU   76,99 74,56 
 

 V roku 2018 mala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

v prepočítanom počte 74,56 zamestnancov, z toho 9,23 zamestnancov s vedecko-

pedagogickým titulom profesor, 20,08 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 25,04 

odborných asistentov s vedecko akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom 

PhD.) a 1,91 odborných asistentov bez vedecko-akademickej hodnosti CSc. (alebo 

akademického titulu PhD.). 

Porovnaním rokov 2017 a 2018 sme zistili, že rozdiel v prepočítanom počte v roku 2018 je 

o 2,43 nižší oproti roku 2017. Najväčší pokles je v kategórii odborní asistenti s PhD. a to v roku 

2018 o 1,571 z dôvodu, že jednému zamestnancovi končila pracovná zmluva v marci a dvom 

zamestnancom v tejto kategórii končila pracovná zmluva v polovici roka a pracovný pomer im 

nebol predĺžený, naopak zasa jeden zamestnanec bol od septembra do tejto kategórie prijatý 

a v priebehu roka sa jedna zamestnankyňa vrátila do práce po uplynutí rodičovskej dovolenky. 

V kategórii profesor nastal pokles o 1,01 zamestnanca čo bolo spôsobené tým, že v priebehu 

roku 2017 končili pracovné zmluvy štyrom profesorom a neboli im predĺžené a jeden profesor 

v septembri 2017 požiadal o rozviazanie pracovného pomeru. V priebehu roku 2018 v jeho 

druhej polovici pribudol medzi profesorov zamestnanec, ktorí úspešne inauguroval. V kategórii 

docent bol pokles o 1,11 a tento pokles bol spôsobený ukončením pracovného pomeru na 

základe zrušenia jedného miesta docenta z dôvodu nadbytočnosti. V kategóriách odborní 

asistenti bez vedeckej hodnosti (ostatní učitelia) a vedecko-výskumní zamestnanci prišlo 

k navýšeniu počtu oproti roku 2017 a to u odborných zamestnancov bez vedeckej hodnosti 
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o 0,96 pretože v priebehu februára bola prijatá nová pracovná sila ako posilnenie Katedry 

ošetrovateľstva a v kategórii vedecko-výskumní zamestnanci nárast o 0,3.  Z dôvodu zvýšenia 

počtu projektov na Katedre verejného zdravotníctva bol prijatý nový vedecko-výskumný 

zamestnanec v mesiaci september. V kategóriách odborní pracovníci a administratívni 

pracovníci nenastala žiadna zmena.    

Celkový pokles zamestnancov v roku 2018 je odrazom prispôsobenia  personálneho 

zabezpečeniu fakulty ku každoročnému klesajúcemu počtu študentov. 
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7 VÝROČNÉ SPRÁVY KATEDIER TU FZaSP 

7.1 Katedra 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. 

 

7.1.1 Organizácia katedry 

Vedúci katedry:    doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  

Zástupca vedúceho katedry:   prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  

Tajomník katedry:    doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  

Vedúca Pracoviska laboratórií:  RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.  

Sekretariát:     Gabriela Semešová  

 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest 

Interní zamestnanci 

Profesori:      prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  

 

Docenti:      doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
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Odborní asistenti:     RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.     

       MUDr. Vincent Žákovič      

       MUDr. Rastislav Husťak  

Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD. 

      Mgr. Lenka Micháliková, PhD.  

      RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. 

 

 Interní doktorandi:    Mgr. Kamila Bírová  

       Mgr. Lucia Rapantová  

       Mgr. Soňa Hnilicová 

      Mgr. Lukáš Pazderka 

      Mgr. Martina Juričeková   

   

Laborantka:      Vierka Mišurová    

       

        

 Externí zamestnanci   MUDr. Iveta Kopecká, PhD.    

      RNDr. Iveta Andelová      

       Mgr. Mária Patoprstá      

       MUDr. Jana Korytárová      

       MUDr. Rudolf Botek  

      MUDr. Andrea Labancová  

      Mgr. Zuzana Holopová - Brodanská   

 

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 
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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. 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.: pôsobí ako zástupca vedúcej Katedry Laboratórnych 

vyšeterovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave a vedecko-výskumný 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.  

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. 

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. 

 



87 
 

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 sluchovo 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. 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. 

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 Mikrobiológia, Mikrobiológia životného prostredia, Mikrobiológia, 

epidemiológia a hygiena, Vedecko-výslumná 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 FZaSP, 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. 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.: pôsobí ako odborný asistent  Katedry Laboratórnych 

vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Vyučuje predmety Mikrobiol. I, Mikrobiol. II a VM v 
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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. 

prof. 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 mirobiológie 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 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). 
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RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.: Pôsobí ako odborná asistentka Katedry Laboratórnych 

vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave. Vyučuje predmety Mikrobiológia, Aplikovaný výskum, Výskum v 

laboratórnej medicíne a Tvorbu odbornej publikácie. Momentálne pôsobí ako 

vedeckovýskumný pracovník v Pavilóne klinických a laboratórnych disciplín. Venuje sa najmä 

problematike biofilmov spôsobených patogénnymi kvasinkami Candida albicans a Candida 

glabrata a baktériami Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis. Taktiež sa zaoberá 

problémom narastajúcej rezistencie voči antibiotikám a antifungálnym látkam. 

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, FZaSP TU. 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. 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. 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. 

Mgr. Lukáš Pazderka: Pôsobí ako interný doktorand na Katedre laboratórnych vyšetrovacích 

metód v zdravotníctve. Podieľa sa na výučbe predmetov Mikrobiológia II., Mikrobiológia 

životného prostredia a Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii. Je absolventom Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Mikrobiológia. V Centre mikrobiológie, 
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nemocničnej hygieny a prevencie infekcií sa v rámci svojej dizertačnej práce zaoberá 

výskumom v oblasti využitia metód molekulárnej biológie pri hodnotení rizika prenosu 

multirezistentných baktérií v nemocničnom prostredí. Je riešiteľom projektu “Molekulárno-

epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení na 

Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej 

hygiene.“ Je členom Československej spoločnosti mikrobiologickej (ČSSM). 

Mgr. Martina Juričeková: pôsobí ako interná doktorandka na Katedre Laboratórnych 

vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Je absolventkou fakulty Prírodných vied Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, odbor Aplikovaná biológia. Zameriava sa na genetiku, rádiológiu a 

molekulárnu biológiu. V rámci svojej dizertačnej práce sa venuje analýze chromozómových 

aberácii a hodnoteniu rizika u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia. 

 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest 

Priemerný vek v kategóriách funkčných miest: 

Profesor: 65 

Docent: 53 

Odborný asistent: 37 

 

 

Graf č. 10: Percentuálne zastúpenie členov katedry podľa veku 
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Počet interných zamestnancov katedry k 31. 12. 2018: 17 

Počet externých zamestnancov katedry k 31. 12. 2018:  7 

Počet interných doktorandov katedry k 31.12.2018:  5 

 

7.1.2 Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové aktivity 

Charakteristika študijného odboru  

Katedra poskytuje jednoodborové štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia dennej i externej formy.  

Študijný program odboru laboratórne vyšetrovacie metódy je koncipovaný tak, aby absolvent 

získal široké vedomosti z teórie a metód práce v oblasti vyšetrovacích metód v laboratóriu, 

zručnosti, ktoré im umožnia organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať s lekármi pri 

riešení problémov v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti. Okrem toho získajú aj 

vedomosti z oblasti sociálnych a behaviorálnych vied, informatiky, základné odborné jazykové 

znalosti, ktoré im umožnia uplatniť nadobudnuté vedomosti pri spolupráci so zahraničnými 

zdravotníckymi zariadeniami.  

Absolvent odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve získa nasledovné 

vedomosti a praktické zručnosti:  

• história, ciele, náplň odboru laboratórne vyšetrovacie metódy a odborov, s ním 

súvisiacich 

• znalosť a praktická aplikácia epidemiologických metód a  štatistických techník 

• pochopenie vzťahov a vplyvov sociálnych, kultúrnych, životných a pracovných 

podmienok a psychosociálnych faktorov na zdravie a chorobu 

• zber validných údajov 

• znalosť voľby vhodnej štatistickej analýzy vzhľadom na charakter dát, dokumentácia 

zistených údajov 

• znalosť metód sledovania reakcie organizmu na expozíciu  faktorom životného a 

pracovného prostredia 

• znalosť legislatívy využívanej vo zdravotníctve 
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• 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  
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• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

Bakalárske štúdium (Bc.) 3(4) -ročné: 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - externé  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

 

Počet študentov katedry k 31.12.2018: 

1. ročník Bc. štúdia: 90 (interní 90, externí 0)  

2. ročník Bc. štúdia: 73 (interní 71, externí 2) 

3. ročník Bc. štúdia: 65 (interní 53/ nadštandard 12, externí 2)  

1. ročník Mgr. štúdia: 28 (interní 2, externí 26) 

2. ročník Mgr. štúdia: 33 (interní 5, externí 28/nadštandard 3) 

3. ročník Mgr. štúdia: 10 (externí 10)  

1. ročník PhD. štúdia: 2 (denní 2, externí 0) 

2. ročník PhD. štúdia: 5 (denní 1, externí 4) 

3. ročník PhD. štúdia: 2 (denní 1, externí 1) 

4. ročník PhD. štúdia: 1 (denní 0, externí 1)  

 

 

90; 30%

71; 23%

53; 17%

12; 4%

2; 1%

5; 2%
2; 1%

26; 9%

28; 9%
3; 1% 10; 3%

Denné Bc. 1. roč. Denné Bc. 2. roč. Denné Bc. 3. roč.

Denné Bc. nadštandard Denné Mgr. 1. roč. Denné Mgr. 2.roč.

Externé Bc. 2.roč. Externé Mgr. 1. roč. Externé Mgr. 2. roč.

Externé Mgr. nadštandard Externé Mgr. 3.roč.
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Graf č. 11: Počet študentov katedry LVM FZaSP TU k 31.12.2018 
 

 

Graf č. 12: Percentuálne zastúpenie študentov odboru LVM vrámci fakulty FZaSP k 31.12.2018 
 

A. Bakalárske práce vedené a oponované členmi katedry v roku 2018 

a. Interní zamestnanci 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. - školiteľ: 

• Bojdová S.: HLA antigény pri psoriáze a metódy ich stanovenia /Oponent: doc. Ing. 
Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Fajbiková G.: Význam vyšetrenia komplementu pri SLE /Oponent: doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD./ 

• Fedorková D.: Metódy vyšetrenia antigénov HLA systému /Oponent: prof. RNDr. Ján 
Vojtaššák, CSc./ 

• Forgáčová V.: Laboratórne techniky využívané v asistovanej reprodukcii /Oponent: 
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 

• Horčičáková M.: Imunologické príčiny neplodnosti a ich laboratórna diagnostika 
/Oponent: MUDr.Jana Korytárová/ 

• Klimeková S.: Laboratórne metódy využívané v prenatálnej diagnostike /Oponent: prof. 
RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 

• Kutišová D.: Duchennova muskulárna dystrofia a jej molekulárno-genetická 
diagnostika /Oponent: prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 

• Macíková Z.: Cytogenetické metódy využívané v prenatálnej diagnostike /Oponent: 
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 

• Racková M.: Význam  vyšetrenia autoprotilátok pri celiakii /Oponent: doc. Ing. 
Stanislava Blažíčková, PhD./ 

238; 22%

275; 25%

302; 27%

105; 10%

173; 16%
4; 0%

VZ OŠE LVM SP MPH VZvRS
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• Roško D.: Laboratórna diagnostika Huntingtonovej choroby /Oponent: prof. RNDr. Ján 
Vojtaššák, CSc./ 

• Slaninková M.: Genetická diagnostika cystickej fibrózy /Oponent: prof. RNDr. Ján 
Vojtaššák, CSc./ 

• Šuleková I.: Asociácia antigénu HLA-B27 s ankylozujúcou spondylitídou  /Oponent: 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Vaculková Z.: Laboratórna diagnostika nežiadúcich reakcií na kravské mlieko 
/Oponent: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Žmbová P.: Genetická diagnostika beta – talasémie /Oponent: prof. RNDr. Ján 
Vojtaššák, CSc./ 

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

 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. - školiteľ: 

• Adamišinová N.: Laboratórna diagnostika autoimunitných chorôb pečene /Oponent: 
RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 

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

• Hrancová S.: Laboratórna diagnostika zápalových črevných ochorení /Oponent: prof. 
RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Kamenská M.: Laboratórna diagnostika liekových alergií /Oponent: RNDr. Mária 
Dubovská, PhD./ 

• Matejková M.: Laboratórna diagnostika lymfocytov pri zhubnom nádore lymfatických 
uzlín /Oponent: PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 

• Močková V.: Zmeny parametrov reumatoidnej artritídy v tehotenstve /Oponent: 
PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 

• Staníková N.: Laboratórna diagnostika sideropenickej anémie a príčiny jej vzniku 
/Oponent: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 

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

• Mičeková P.: Trombocytopénie /Oponent: RNDr. Mária Dubovská, PhD./ 
 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. - školiteľ: 

• Barníková D.: Princíp a využitie magnetickej rezonancie /Oponent: RNDr. Ima 
Dovinová, PhD./ 

• Gavranová K.: Výskyt chromozómových aberácií po expozícii ionizujúcim žiarením 
/Oponent: prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc./ 

• Mačeková I.: Hybridné zobrazovanie v nukleárnej medicíne /Oponent: Mgr. Zuzana 
Bárdyová, PhD./  
 

PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. - školiteľ: 

• Potočárová S.: Piata detská choroba, diagnostika ľudského parvovírusu B19 /Oponent: 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 
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• Sampor S.: Výskyt Lymskej boreliózy ako dôsledok rozširovania sa kliešťa Ixodes 
ricinus /Oponent: MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

• Pálinkásová R.: Laboratórna diagnostika hepatitídy E /Oponent: MUDr. Rudolf Botek/ 
 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. - školiteľ: 

• Brežinová D.: Možnosti laboratórnej diagnostiky mykoplazmových a ureaplazmových 
infekcií /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 

• Ďuračková D.: Nové perspektívy laboratórnej diagnostiky malárie /Oponent: RNDr. 
Jaroslava Brňová, PhD./ 

• Javorová N.: Laboratórna diagnostika kliešťami prenášaných ochorení bakteriálneho 
pôvodu /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 

• Pristašová P.: Larválna toxokaróza človeka - pokroky v laboratórnej diagnostike 
/Oponent: PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 

• Szabóová K.: Toxoplazmóza - možnosti laboratórnej diagnostiky /Oponent: 
PaedDr.RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 

• Vozárová A.: Laboratórna diagnostika klostrídiovej enterokolitídy /Oponent: MUDr. 
Rastislav Husťak/ 

• Žarnovičanová S.: Laboratórne techniky spojené s využitím modelového organizmu C. 
elegans v biomedicínskom výskume /Oponent: RNDr. Ima Dovinová, PhD./  
 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. - školiteľ: 

• Dávidová J.: Laboratórna diagnostika vyšetrenia acidobázickej rovnováhy /Oponent: 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Holešová D.: Laboratórna diagnostika endokrinnej hypertenzie /Oponent: RNDr. Ima 
Dovinová, PhD./ 

• Lovášková B.: Laboratórne monitorovanie terapie pacienta s DM  II. Typu /Oponent: 
RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 

• Nádaská N.: Hladina homocysteínu v krvi a jej vplyv na riziko vzniku infarktu 
myokardu /Oponent: RNDr. Ima Dovinová, PhD./ 

• Niková D.: Včasná diagnostika infarktu myokardu /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, 
PhD./ 

• Patáková L.: Laboratórna diagnostika akútnej glomerulonefritídy /Oponent: doc. Ing. 
Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Viačková D.: Systém kontroly kvality v biochemické laboratoři /Oponent: Mgr. Lucia 
Rapantová/ 
 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. - školiteľ: 

• Bieľaková L.: Diagnostika a liečba superficiálnych mykotických ochorení /Oponent: 
MUDr. Rudolf Botek/ 

• Chomisteková P.: Onkomarkery gynekologických malignít a ich laboratórna 
diagnostika /Oponent: Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD./ 

• Fedičová N.: Diagnostika vírusovej hepatitídy A, B /Oponent: MUDr. Rudolf Botek/ 
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• Gúčiková B.: Liečba a diagnostika trichomoniázy /Oponent: doc. RNDr. František 
Ondriska, PhD./ 

• Hudáková D.: Diagnostika HIV infekcie a koinfekcie HIV – TBC /Oponent: MUDr. 
Rudolf Botek/ 

• Huláková M.: Diagnostika tuberkulózy a jej rezistentných foriem /Oponent: Mgr. Lenka 
Micháliková, PhD./ 

• Husovská M.: Diagnostika porúch zrážania krvi /Oponent: doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD./ 

• Kwietniewska I.: Laboratórna diagnostika a liečba cholecystolitiázy /Oponent: RNDr. 
Mária Dubovská, PhD./ 

• Lapšanská V.: Koinfekcia HIV a TBC /Oponent: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD./ 
• Miková M.: Laboratórna diagnostika a liečba malárie /Oponent: RNDr. Mgr. Jaroslava 

Brňová, PhD./ 
• Schneiderová M.: Laboratórna diagnostika a liečba legionelózy /Oponent: PaedDr. 

RNDr. Jana Špajdelová, PhD./ 
 

Mgr. Zuzana Bárdyová - školiteľ: 

• Doležiová D.: Nízkodenzná počítačová tomografia a detekcia pľúcneho karcinómu 
/Oponent: doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD./ 
 

Mgr. Lenka Micháliková - školiteľ: 

• Farková D.: Metódy detekcie kolistínovej rezistencie u gramnegatívnych baktérií 
/Oponent: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc/ 

• Krokkerová K.: Súčasné metódy identifikácie karbapenemáz /Oponent: doc. PharmDr. 
Pavol Beňo, CSc./ 

• Machynová K.: Detekcia rezistencie na vankomycín u druhov Enterococcus /Oponent: 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 

• Majerová N.: Laboratórna diagnostika Neisseria meningitidis /Oponent: MVDr. 
Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

 

doc. RNDr. František Ondriska, PhD. - školiteľ: 

• Mihoková M.: Dientamoeba Fragilis, diemtamebóza a možnosti diagnostiky /Oponent: 
MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

 

b. Interní doktorandi 

Mgr. Soňa Hnilicová - školiteľ: 

• Kamasová H.: Diagnostika pohlavne prenosných chorôb vyvolanými bakteriálnymi 
agens /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 

• Michálek N.: Monitorovanie rezistencie na antibiotiká u environmentálnych izolátov 
baktérií v SR v roku 2017 /Oponent: Mgr. Lenka Micháliková, PhD./ 
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• Onufer D.: Produkcia enzýmov ako mechanizmus rezistencie na antibiotiká u 
gramnegatívnych baktérií /Oponent: MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD./ 

• Samčík J.: Aktuálne možnosti laboratórnej diagnostiky Legionella spp. /Oponent: Mgr. 
Lenka Micháliková, PhD./ 

 

Mgr. Lucia Rapantová – školiteľ:  

• Falatová V.: Laboratórne možnosti stanovenia autoprotilátok /Oponent: doc. Ing. 
Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• Tomková K.: Laboratórna diagnostika glomerulonefritídy /Oponent: RNDr. Ima 
Dovinová, PhD./ 

 

Externí zamestnanci 

MUDr. Iveta Kopecká, PhD. - školiteľ: 

• Garbelová S.: Diagnostika zápalov štítnej žľazy /Oponent: RNDr. Mária Dubovská, 
PhD./ 

• Hvozdošová K.: Histologická diagnostika pľúcnych karcinómov /Oponent: RNDr. Iveta 
Andelová/ 

• Janešíková N.: Histologická diagnostika tumorov obličiek /Oponent: RNDr. Iveta 
Andelová/ 

• Juhásová P.: Histologická diagnostika m. Crohn a ulceróznej kolitíd /Oponent:: MUDr. 
Rastislav Husťak/ 

• Klokočíková M.: Histologická diagnostika gastritíd /Oponent: MUDr. Rastislav 
Husťak/ 

• Miková D.: Histologická diagnostika karcinómu prostaty /Oponent: PaedDr.RNDr. Jana 
Špajdelová, PhD./ 

RNDr. Zuzana Holopová Brodanská - školiteľ: 

 Ivaničová K.: Zaistenie bezpečnosti a kvality transfúznych prípravkov /Oponent: Mgr. 
Lucia Rapantová/ 

 Novotná I.: Laboratórna diagnostika Chronickej myelocytovej leukémie /Oponent: doc. 
Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

 

B. Diplomové práce vedené a oponované členmi katedry v roku 2018 

Interní a externí zamestnanci 

MUDr. Iveta Kopecká, PhD. - školiteľ: 

• Vrábelová L.: Histologická diagnostika karcinómu hrubého čreva a rekta /Oponent: 
RNDr. Iveta Andelová/ 

 

RNDr. Iveta Andelová - školiteľ: 
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• Svajčíková V.: Histologická diagnostika karcinómu maternice z pohľadu patológie 
/Oponent: MUDr. Iveta Kopecká, PhD./ 

• Hanesová L.: Imunohistochemické analýzy v komplexnej diagnostike malígnych 
nádorov prsníka /Oponent: MUDr. Iveta Kopecká, PhD./ 
 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. - školiteľ: 

• Riegelová S.: Asociácia genetickej preddispozície s protilátkovou odpoveďou pri 
celiakii /Oponent: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Minichová H.: Účinnosť biologickej terapie na obličkové postihnutie pri SLE /Oponent: 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

• Krumpergerová M.: Vplyv hladiny vitamínu D na kostný metabolizmus /Oponent: 
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD./ 

 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. - školiteľ: 

• Kolejáková V.: Kardiomarkery a ich význam pri detekcii ischémie myokardu /Oponent: 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc./ 

• Kavcová T.: Kvantitatívne vyšetrenie spúta v rámci diagnostiky infekcie pľúc / doc. 
RNDr. František Ondriska, PhD/ 

• Chovanová A.: Dislipidémia u detí a ich laboratórna diagnostika /Oponent: RNDr. Ima 
Dovinová, PhD./ 
 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. - školiteľ: 

• Luptáková A.: Cytologický skríning ako dôležitá súčasť prevencie rakoviny krčka 
maternice /Oponent: doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD./ 

 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. - školiteľ: 

• Huťa T.: Výskyt HLA-DQ2 / DQ8 v slovenskej populácii/ Oponent: doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD./ 

 

C. Dizertačné práce vedené a oponované členmi katedry v roku 2018 

Interný doktorand 

• Mgr. Soňa Hnilicová: Molekulárno-epidemiologická analýza karbapenemázy 
produkujúcich baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR 
/školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc./ 

 

D. Témy prác interných doktorandov katedry 
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• Mgr. Kamila Bírová: Toxoplazmóza u imunosuprimovaných pacientov /školiteľ: 

doc.RNDr. František Ondriska,PhD./ 

• Mgr. Lucia Rapantová: Laboratŕne parametre bunkovej imunity pri bilogickej liečbe 

systémového lupus erythematosus /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčkvá,PhD./ 

• Mgr. Martina Juričeková: Využitie laboratórnych vyšetrovacích metód pri hodnotení 

individuálneho rizika z ožiarenia u zdravotníckych pracovníkov /školiteľ: doc. RNDr. 

Martina Horváthová, PhD./ 

• Mgr. Lukáš Pazderka: Využitie metód molekulárnej epidemiológie pri detekcii 

vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií v zdravotníckych zariadeniach / školiteľ: prof. 

MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. / školiteľ špecialista: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD./ 

 

E. 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 Blažíčková, PhD./ 

• RNDr. Silvia Vašková: Tvorba biofilmu klinickými močovými izolátmi recidivujúcich 

uroinfekcií /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 

• 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. Nicholas Martinka: Markeryexidačného a karbonylového stresu pri zlyhávaní 

srdca a ich aplikácie v klinickej praxi /školiteľ: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD./ 
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• 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./   

 

7.1.3 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

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 

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

Fakultná nemocnica Trnava 
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Tab. č. 53: Plán zvyšovania kvalifikácie členov katedry 2018 

 2018 2019 2020 2021 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.   prof. MPH 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   prof. MPH 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.   doc.  

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.   doc.  

Mgr. Lenka Michaliková, PhD.   doc.  
 

Tab. č. 54: Vedecká a publikačná činnosť za rok 2018 

Kód 
publikácie typ publikácie počet 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 3 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 13 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 17 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 5 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 1 

SPOLU 41 
 

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2018 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Estimation of diagnostic reference levels for CT coronarography in Slovakia / Zuzana 

Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. In: Radiation Protection Dosimetry. 

- ISSN 0144-8420. - Received: 29 June 2017; Revision Received: 15 January 2018; 

Accepted: 30 January 2018; s. 1-7. 

• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

CT koronarografia ako jedna z možností vyšetrenia koronárnych ciev / Zuzana Bárdyová, 

Martina Horváthová, Denisa Nikodemová, Vladimír Neuschl. In: Vaskulárna medicína. - 

ISSN 1338-0206. - Roč. 9, č. 3-4 (2018), s. 122-125. 
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Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD. 

• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Estimation of diagnostic reference levels for CT coronarography in Slovakia / Zuzana 

Bárdyová, Martina Horváthová, Denisa Nikodemová. In: Radiation Protection Dosimetry. 

- ISSN 0144-8420. - Received: 29 June 2017; Revision Received: 15 January 2018; 

Accepted: 30 January 2018; s. 1-7. 

• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

CT koronarografia ako jedna z možností vyšetrenia koronárnych ciev / Zuzana Bárdyová, 

Martina Horváthová, Denisa Nikodemová, Vladimír Neuschl. In: Vaskulárna medicína. - 

ISSN 1338-0206. - Roč. 9, č. 3-4 (2018), s. 122-125. 

 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Štúdia Hospital-Enviro-REZ: porovnanie výsledkov sledovania multirezistentnyćh baktérií 

v nemocničnom prostredí z rokov 2015 a 2016 / S. Hnilicová et al. In: XV. vedecko-odborná 

konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - 

Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného 

zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 37.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Deficit vitamínu D- potenciálny predisponujúci faktor rozvoja systémovej infekcie a marker 

zvýšeného rizika včasnej mortality v sepse / Michaela Olejárová et al. In: Klinická 

imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 41-41 [print]. SIGN-

UKO 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Stanovenie histamínu / Stanislava Blažíčková, Elena Tibenská. In: Klinická imunológia a 

alergológia. - ISSN 1335-0013. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 13 [print]. 
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prof. doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 

• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Úskalia diagnostiky uzlinového syndrómu na onkohematologickej ambulancii - kazuistika 

/ Iveta Oravcová et al. In: Onkológia. - ISSN 1336-8176. - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 206-209 

[print]. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Asociuje latentná toxoplazmóza s reprodukčnými zmenami v tehotenstve? / K. Bírová et al. 

In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-

1. - S. 20. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Influence of latent toxoplasmosis on reproductive functions : preliminary results of the 

study / Kamila Bírová et al. In: 13th Slovak and Czech parasitological days. - Košice : 

Slovak Society for parasitology at SAS, 2018. - ISBN 978-80-968473-9-6. - S. 86. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Case report of alveococcosis with repeated cyst resection / František Ondriska et al. In: 13th 

Slovak and Czech parasitological days. - Košice : Slovak Society for parasitology at SAS, 

2018. - ISBN 978-80-968473-9-6. - S. 80-81. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Evaluation of immunoglobulin a for the immunodiagnosis of human toxocarosis 

[elektronický zdroj] / Vojtech Boldiš et al. In: 5. Labuda´s days. - Bratislava : Virologický 

ústav, 2018. - ISBN 978-80-972111-3-4. - S. 26 [USB]. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Latent toxoplasmosis and pregnancy / Kamila Bírová et al. In: 5. Labuda´s days. - 

Bratislava: Virologický ústav, 2018. - ISBN 978-80-972111-3-4. - S. 32 [USB]. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Moravsko-slovenské mikrobiologické dniHumánna dirofilarióza s lokalizáciou v 

nadsemenníku u pacienta z juhozápadného Slovenska / V. Boldiš et al. In: Správy klinickej 

mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Roč. 18, č. SA (2018), s. 30. 



105 
 

 

PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Asociuje latentná toxoplazmóza s reprodukčnými zmenami v tehotenstve? / K. Bírová et al. 

In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-

1. - S. 20. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Klinické príznaky neuroborelióz a ich potvrdenie diagnostickými testami / Martina 

Scherková, Jana Špajdelová, M. Chren. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova 

univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-1. - S. 81. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Pertussis v rokoch 2011-2015 na Slovensku / Petra Kondulová, Jana Špajdelová. In: 

Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-1. 

- S. 82. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Influence of latent toxoplasmosis on reproductive functions : preliminary results of the 

study / Kamila Bírová et al. In: 13th Slovak and Czech parasitological days. - Košice : 

Slovak Society for parasitology at SAS, 2018. - ISBN 978-80-968473-9-6. - S. 86. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Latent toxoplasmosis and pregnancy / Kamila Bírová et al. In: 5. Labuda´s days. – 

Bratislava: Virologický ústav, 2018. - ISBN 978-80-972111-3-4. - S. 32 [USB]. 

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Sledovanie výskytu antibiotickej rezistencie pre epidemiologické účely vo FN Trnava / J. 

Prnová et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno: Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-

80-210-8963-1. - S. 86. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
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Sledovanie výskytu multirezistentných izolátov gramnegatívnych baktérií z lôžkových 

zdravotníckych zariadení v SR: štúdia HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015-2017 / S. 

Hnilicová et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 

978-80-210-8963-1. - S. 41. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Prvý outbreak vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici v Trnava / 

L. Micháliková et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno: Masarykova univerzita, 2018. - 

ISBN 978-80-210-8963-1. - S. 21. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Hlásenie nozokomiálnych nákaz - máme problém s kvantitou alebo kvalitou? / Jaroslava 

Brňová, Janka Prnová, Anna Strehárová. In: XV. vedecko-odborná konferencia Národných 

referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - ISBN 978-80-89797-30-1. 

- S. 36.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14757.pdf 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Štúdia Hospital-Enviro-REZ: porovnanie výsledkov sledovania multirezistentnyćh baktérií 

v nemocničnom prostredí z rokov 2015 a 2016 / S. Hnilicová et al. In: XV. vedecko-odborná 

konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - 

Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného 

zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 37.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Úskalia hlásenia nozokomiálnych nákaz v praxi / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera 

Rusnáková. In: XV. vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre 

surveillance infekčných chorôb v SR. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v 

Bratislave - Fakulta verejného zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 35.. - 

Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14756.pdf 

• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Analýza outbreaku vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici Trnava 

/ L. Micháliková et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha 

: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 68.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf 

http://ukftp.truni.sk/epc/14757.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/14756.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf
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• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Výskyt baktérií s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistenice u 

hospitalizovaných pacientov vo FN Trnava v roku 2017 / J. Prnová et al. In: XXII. česko-

slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha : Česká společnost infekčního lékařství 

ČLS JEP, 2018. - S. 67.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14754.pdf 

• GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 

Laudácia na prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. / Jaroslava Brňová. In: Fons Tyrnaviensis 

7. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, 

spoločné pracovisko TU a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, Ústav dejín Trnavskej 

univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0087-4. - S. 75-76. 

 

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Sledovanie výskytu antibiotickej rezistencie pre epidemiologické účely vo FN Trnava / J. 

Prnová et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-

80-210-8963-1. - S. 86. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Sledovanie výskytu multirezistentných izolátov gramnegatívnych baktérií z lôžkových 

zdravotníckych zariadení v SR: štúdia HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015-2017 / S. 

Hnilicová et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 

978-80-210-8963-1. - S. 41. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Prvý outbreak vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici v Trnava / 

L. Micháliková et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - 

ISBN 978-80-210-8963-1. - S. 21. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Štúdia Hospital-Enviro-REZ: porovnanie výsledkov sledovania multirezistentných baktérií 

v nemocničnom prostredí z rokov 2015 a 2016 / S. Hnilicová et al. In: XV. vedecko-odborná 

konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - 

http://ukftp.truni.sk/epc/14754.pdf
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Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného 

zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 37.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf 

• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Analýza outbreaku vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici Trnava 

/ L. Micháliková et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha 

: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 68.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf 

• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Výskyt baktérií s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistenice u 

hospitalizovaných pacientov vo FN Trnava v roku 2017 / J. Prnová et al. In: XXII. česko-

slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha : Česká společnost infekčního lékařství 

ČLS JEP, 2018. - S. 67.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14754.pdf 

 

Mgr. Kamila Bírová 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Asociuje latentná toxoplazmóza s reprodukčnými zmenami v tehotenstve? / K. Bírová et al. 

In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8963-

1. - S. 20. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Influence of latent toxoplasmosis on reproductive functions : preliminary results of the 

study / Kamila Bírová et al. In: 13th Slovak and Czech parasitological days. - Košice : 

Slovak Society for parasitology at SAS, 2018. - ISBN 978-80-968473-9-6. - S. 86. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Latent toxoplasmosis and pregnancy / Kamila Bírová et al. In: 5. Labuda´s days. – 

Bratislava: Virologický ústav, 2018. - ISBN 978-80-972111-3-4. - S. 32 [USB]. 

 

Mgr. Soňa Hnilicová 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf
http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf
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Sledovanie výskytu multirezistentných izolátov gramnegatívnych baktérií z lôžkových 

zdravotníckych zariadení v SR: štúdia HOSPITAL-ENVIRO-REZ 2015-2017 / S. 

Hnilicová et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 

978-80-210-8963-1. - S. 41. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Prvý outbreak vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici v Trnava / 

L. Micháliková et al. In: Tomáškovy dny 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - 

ISBN 978-80-210-8963-1. - S. 21. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Štúdia Hospital-Enviro-REZ: porovnanie výsledkov sledovania multirezistentnyćh baktérií 

v nemocničnom prostredí z rokov 2015 a 2016 / S. Hnilicová et al. In: XV. vedecko-odborná 

konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - 

Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného 

zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-89797-30-1. - S. 37.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14758.pdf 

• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Analýza outbreaku vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici Trnava 

/ L. Micháliková et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha 

: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 68.. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf 

 

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 
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o Česká společnosť pro analytickou cytologii 

• 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 TU FSZP Trnava 

 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

• člen European Federation for Immunogenetics (EFI) - od r. 1993 

• člen výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti - od r. 2003 

• člen Slovenskej lekárskej spoločnosti (od r. 1980) 

o Spoločnosť lekárskej genetiky 

o Reumatologická spoločnosť (čestný člen) 

o Spoločnosť klinickej imunológie a alergológie 

o Spolok lekárov v Piešťanoch 

• člen  – Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov - SKIZP (od. r. 1995) 

• člen Edičnej komisie TU FZaSP v Trnave – od r. 2009 

• člen Vedeckej rady Národnéhu ústavu reumatických chorôb Piešťany (od r. 1993) 

• člen Vedeckej rady TU FZaSP Trnava (od r. 2007) 

• člen redakčnej rady časopisu Rheumatologia – od r.1992  

• člen Akreditačnej komisie MŠ SR 

 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

• člen Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii 

a nukleárne midicíne 

• Predseda Dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre kontroly kvality na 

mamografických pracoviskách  

 

MUDr. Rastislav Husťák 

• Člen Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti 
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RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD. 

• predseda Edičnej komisie FZaSP 

• 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 spoločnosti mikrobiologickej (ČSSM) 

 

Mgr. Lukáš Pazderka 

• člen Československej spoločnosti mikrobiologickej (ČSSM) 

 

Organizované podujatia v roku 2018 

• Deň otvorených dverí 2018 

• KRČMÉRYHO DEŇ BOJA PROTI ANTIBIOTICKEJ REZISTENCII I. /8.11.2018/ 

• Týždeň Fakulty 2018 

 

Granty a projekty prebiehajúce v roku 2018 

• 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 
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Realizačný tím: 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD 

RNDr. PaedDr. Jana Špajdelová, PhD (pre laboratórnu časť realizovanú v SR) 

 

Stáže v roku 2018 

Mgr. Martina Juričeková 

• stáž ERASMUS+ v Brne 

 

7.1.4 Pedagogická činnosť 

A. Interní zamestnanci: 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

• Biofyzika a biochémia (OŠE) 

• Biofyzika (VZ, LVM)  

• Ochrana pred IŽ (VZ) 

• FPPT (VZ) 

• Nukleárna medicína (LVM) 

• Objektivizácia faktorov ŽP a PP (VZ) 

 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

• Imunológia (LVM) 

• Somatológia (SP, SPvZ) 

• VM v genetike (LVM) 

• Biológia (VZ) 

 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

• Imunológia (VZ) 

• VM v hematológii a transfuziológii (LVM) 

• VM v laboratórnej medicíne (LVM) 

• VM v biochémii (LVM) 
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• Hematológia a transfuziológia (LVM) 

• Techniky odberu a spracovania biol.materiálu (LVM) 

• Odborná laboratórna prax II. (LVM) 

• Klinická biochémia (LVM) 

 

Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD.  

• Základy prevencie (LVM) 

• Ochrana pred IŽ (VZ) 

• Biofyzika (VZ, LVM) 

• FPPT (VZ) 

• Bioštatistika (LVM) 

• Objektivizácia faktorov ŽP a PP (VZ) 

• Nukleárna medicína (LVM) 

• Analýza dát (LVM) 

 

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

• Lekárska genetika (LVM) 

• Genetika (LVM) 

• Biológia I. (LVM) 

• VM v genetike (LVM) 

• Molekulárna biológia (LVM) 

 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 

• Toxikológia (VZ) 

• Farmakológia (VZ, LVM) 

• VM v toxikológii a farmakológii (LVM) 

• Klinická toxikológia a farmakológia (LVM) 

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 

• Mikrobiológia ŽP (VZ) 



114 
 

• Mikrobiológia II. (VZ) 

• Mikrobiológia I. (VZ) 

• VM v biológii ŽP (LVM) 

• Klinické štúdie (LVM) 

• Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena (OŠE) 

 

RNDr. Mária Dubovská, PhD. 

• Analytická chémia (LVM) 

• Biofyzika a biochémia (OŠE) 

• Biochémia (VZ, LVM) 

 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 

• VM v mikrobiológii (LVM) 

• Mikrobiológia II. (LVM) 

MUDr. Rastislav Husťak 

• Funkčná diagnostika (LVM) 

• Klinická propedeutika (LVM) 

• Patologická fyziológia (LVM) 

• Fyziológia (LVM) 

• Vnútorné lekárstvo (LVM) 

 

prof. doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 

• VM v mikrobiológii (LVM) 

• Mikrobiológia II. (LVM) 

• Mikrobiológia I. (LVM, VZ) 

• Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena (OŠE) 

 

Mgr. Lenka Michalíková, PhD. 

• Genetika (LVM) 

• Mikrobiológia II. (LVM) 
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• Bioštatistika (LVM) 

• VM v mikrobiológii (LVM) 

• Klinické štúdie (VZ) 

 

PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. 

• Laboratórna technika a metódy (LVM) 

• Mikrobiológia II. (LVM) 

• Mikrobiológia I. (LVM) 

• Techniky odberu a spracovania biologického materiálu (LVM) 

• Biológia II. (LVM) 

• VM v mikrobiológii (LVM) 

• Základy pedagogiky (LVM) 

 

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. 

• VM v mikrobiológii (LVM) 

• Aplikovaný výskum (LVM) 

• Výskum v laboratórnej medicíne (LVM) 

• Tvorba odbornej publikácie (LVM) 

 

B. Interní doktorandi 

Mgr. Kamila Bírová 

• Biochémia (LVM) 

• Analytická chémia (LVM) 

 

Mgr. Lucia Rapantová 

• VM v biochémii (LVM) 

• VM v hematológii a transfúziológii (LVM) 

 

Mgr. Soňa Hnilicová 

• VM v mikrobiológii (LVM) 
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Mgr. Lukáš Pazderka 

• Mikrobiológia I. (LVM) 

• VM v mikrobiológii (LVM) 

 

7.1.5 Plán pedagogickej a vedecko – výskumnej činnosti na rok 2019 

• Zvýšiť kvalifikáciu členov katedry po získaní akreditácie – inauguračné a habilitačné 

konanie, nakoľko nie je v SR možnosť zvyšovať kvalifikáciu v danom odbore 

• Začať resp. rozširovať spoluprácu inštitúciami: 

• Research Institute for Virology and Biomedicine, University of Veterinary Medicine 

Vienna, Vienna, A-1210,  Austria  pri štúdiu MMTV u onkologických pacientov - 

PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. 

• Katolícka univerzita Jana Paula II, Lublin, Poľsko -  PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. 

• Národný ústav reumatických chorôb Piešťany – prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

• Naďalej modernizovať  laboratória v budove Trnavskej univerzity 

• Dobudovať laboratória v priestoroch ad Albertína 

• Spolupracovať na projektoch s FN Trnava 

• Spolupodieľať sa organizovaní odborných seminárov so zameraním na Laboratórne 

a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

• Zúčastňovať sa vedeckých a odborných domácich a zahraničných podujatí aktívnou 

účasťou 

• Získať grant MZ SR, MŠ SR 

• Udržať publikačnú činnosť aspoň na dosiahnutej úrovni 
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7.2 Výročná správa o činnosti Katedry verejného  zdravotníctva 

Katedra verejného zdravotníctva rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 

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 

2018 bol tiež otvorený prvý, druhý aj tretí 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. 

Katedru od 1.7.2013 vedie doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. Na katedre v roku 2018 

pôsobili traja profesori, jeden mimoriadny profesor a jeden emeritný profesor, 3 docenti, 7 

odborných asistentov (dve sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke) a 5 interných 

doktorandov. 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 2018 úspešne 

ukončilo bakalárske štúdium 31 študentov a  magisterské štúdium 40 študentov. Doktorandské 

štúdium ukončili tri  študentky denného štúdia. Zároveň boli prijatý jeden študent  denného 

doktorandského štúdia. 

Vedecko–výskumnú činnosť katedry v roku 2018 tvorilo 55 publikácií, z ktorých 20 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 významným 

projektom je CONFIDE – posilňovanie kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre 

informovanie o politikách založených na dôkazoch v Tunisku, Grant Agreement Number - 

2017-2981 / 001 – 001. SAMRS/2018/KE/1/2 (Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov 

v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom 
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infekčných ochorení). Realizácia viacerých menších projektov sa uskutočňuje na domácej aj 

zahraničnej pôde v spolupráci so zahraničnými univerzitami a inštitúciami Projekt Students to 

Students: EDUVAC – Educating Vaccination Comepetence. 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. 

 

7.2.1 Poslanie katedry 

Katedra verejného zdravotníctva (ďalej KVZ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity (TU FZaSP) poskytuje najmä jednoodborové štúdium zamerané na rôzne 
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oblasti verejného zdravotníctva. Podieľa sa zároveň aj na výučbe iných odborov na TU FZaSP 

aj iných výučbových zariadeniach v Slovenskej republike i v zahraničí. 

KVZ svoju výučbovú a odbornú činnosť zameriava prednostne na tieto oblasti: 

• Zdravotnícke systémy a ich manažment 

• Epidemiológia infekčných a neinfekčných ochorení, praktická epidemiológia 

• Environmentálne zdravie 

• Zdravie pri práci 

• 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. 

 

7.2.2 Personálne zloženie katedry 

Vedúca katedry:   doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 
 
Zástupkyňa vedúcej katedry:  Mgr. Michaela Machajová, PhD. 
 
 
Interní zamestnanci: 
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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. 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. 
                                                           PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 
     Mgr. Michal Rafajdus, PhD. 
 
Vedecko-výskumní zamestnanci: Mgr. Dominika Plančíková, PhD. 

Mark Steven Taylor, Dr. 
Mgr. Veronika Zelinková, PhD. 

    
Rodičovská dovolenka:  PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. 
      
Odborná inštruktorka KVZ:  Mgr. Marcela Nováková 
 
Interní doktorandi:   Mgr. Lucia Blažinská  
     Mgr. Juliana Melichová  
     Mgr. Janka Prnová 
     Mgr. Veronika Rechtoríková 

Mgr. Patrik Sivčo 
 
Externí zamestnanci:   Dott. David Balla, M.A. 

MUDr. Anna Baráková 
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. 
Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD. 
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 
Ing. Michaela Bobovská 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. (PhD.) 
RNDr. Mária Dubovská, PhD. 
MUDr. Igor Duda, PhD. 
PhDr. Alena Dziacka, PhD. 
MUDr. Viera Hlodáková 

http://fzsp.truni.sk/kontakty/zuzana-bardyova
http://fzsp.truni.sk/kontakty/maria-dubovska
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Ing. Lucia Horská, PhD. 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
Mgr. Michaela Hromková, PhD. 
MUDr. Rastislav Husťak 
MUDr. Štefan Krištofík 
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 
MUDr. Ján Kuchta, PhD. 
MUDr. Ondrej Lachký, PhD. 
JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA 
MUDr. Katarína Naďová, MPH  
Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH  
Ing. Zuzana Olexová 
Mgr. Peter Patyi, PhD.  
PhDr. Božena Petrášová, PhD. 
Mgr. Nicol Sipekiová, PhD. 
doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. 
MUDr. Marián Streško, PhD. 
Ing. Martina Vrbiková 

 

 
 
Hosťujúci profesori: prof. Daniel West, Jr. PhD., FACHE, University of 

Scranton, Scranton 
 
 
Profesionálne zameranie členov katedry 

A. Interní členovia: 

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 CONFIDE a vyučuje predmety zamerané 

na manažment, ako aj predmety pre študijné odbory ošetrovateľstvo, sociálna práca 

a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Od roku 2008 organizačne zastrešuje 

http://fzsp.truni.sk/kontakty/rastislav-hustak
http://fzsp.truni.sk/kontakty/adriana-krsakova
http://fzsp.truni.sk/kontakty/miriam-slana
http://fzsp.truni.sk/kontakty/marian-stresko
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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, tajomníčkou Etickej komisie TU FZaSP a od decembra 2018 

predsedníčkou Akademického senátu 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 Katedru verejného zdravotníctva v septembri 2016 

po úspešnej obhajobe dizertačnej práce. V práci sa zameriavala na kvalitu surveillance 

prenosných ochorení v podmienkach Slovenska. Vo výučbovom procese sa zameriava najmä 

na štatistické spracovanie údajov a analýzu epidemiologických dát. Počas roka 2018 

zabezpečovala výučbu predmetov: Bioštatistika, Zdravotnícka štatistika, Aplikovaný výskum, 

Epidemiológia I, Epidemiologické štúdie a Zdravie verejnosti založené na dôkazoch.  

Ďalším profesijným zameraním je projektová činnosť na špecifickom pracovisku v Keni. 

V súčasnosti je manažérkou projektu Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne 

Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení 

finančne podporeného agentúrou SAMRS. V roku 2018 absolvovala Dr. Jakubcová dve 3-

mesačné pracovné cesty do kenského terénu. 

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 TU FZaSP a 

skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok v odbore Verejné zdravotníctvo. Bola 

riešiteľkou projektu e-Roma Resources. Projekt e-RR bol spolufinancovaný z Programu 

celoživotného vzdelávania (Life long Learning Programme) Európskej Únie. V roku 2016 sa 

zapojila do ročného projektu SH-CAPAC (Supporting health coordination, assessments, 

planning, access to healthcar and capacity building in Member states under particular 

migratory pressure) (január 2016 – december 2016), ako člen pracovnej skupiny  tretieho 

pracovného balíka, ktorého cieľom bolo vytvorenie rámca pre akčné plány verejno-

zdravotníckej odpovede pre členské štáty EU z dôvodu migračného tlaku v Európe. Je 

posudzovateľkou v Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, 
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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 TU 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 MZ 

SR 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 healthcare and capacity 

building in Member states under particula rmigratory pressure) (január 2016-december 2016), 

ako koordinátor tretieho pracovného balíka, ktorého cieľom bolo vytvorenie rámca pre akčné 

plány verejno-zdravotníckej odpovede pre členské štáty EU z dôvodu migračného tlaku 

v Európe. V roku 2015 bola zvolená mestskými poslancami v meste Trnava ako odborník do 
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Zdravotnej a sociálnej komisie mesta Trnava. Od roku 2017 zároveň pôsobí na MZ SR v sekcii 

Verejné zdravotníctvo. 

Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD.: Pôsobila 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 bola súčasťou pracovného tímu v projekte CONFIDE, a to aj prostredníctvom 

implementácie tréningových aktivít v Tunise. V priebehu roku 2018 ukončila svoja pôsobenie 

na Katedre verejného zdravotníctva. 

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 je na materskej dovolenke. 

Mgr. Michaela Machajová, PhD.: Pôsobí ako zástupkyňa vedúcej katedry verejného 

zdravotníctva od 1. júla 2013 a odvtedy sa spolupodieľa na riadení a organizácii štúdia a tvorby 

študijných programov. 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. V roku 2016 získala špecializáciu Zdraví pri práci ako aj osvedčenie 
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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, zúčastňuje sa Erasmus+ 

mobility pre pedagógov (v novembri 2018 – University of West Attica, Athens, Greece) a 

podieľa sa na koordinovaní a realizácii medzinárodných projektov. 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. Bol hlavným 

koordinátorom projektu monitorovania kvality vnútorného ovzdušia na vidieku a v mestách na 

Slovensku a v Rumunsku a koordinátorom projektu RAPID financovaného Európskou 

Komisiou. Zároveň vykonáva funkciu prorektora pre rozvoj na Trnavskej univerzite. 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.: Vedúca Katedry verejného zdravotníctva do 30. júna 2013. 

Zúčastňuje sa výučby predmetov v oblasti zdravia pri práci, epidemiológie a aplikovanej 

epidemiológie, kritického čítania a vedeckej komunikácie. Má skúsenosti a zručnosti v oblasti 

organizovania odborných podujatí v oblasti epidemiológie, zdravia pri práci, analýzy dát, 

objektivizácii faktorov životného a pracovného prostredia a skúseností v rámci študijno-

vedeckého pobytu na Iowskej univerzite v USA. V roku 2012 sa zúčastňovala medzinárodného 

projektu s názvom SRAP, ktorý je orientovaný na problematiku užívania drog v minoritných 

skupinách.  

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH: Pracuje na Detskej klinike Fakultnej 

nemocnice Trnava. 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 TU FZaSP. Od roku 

2015 pôsobí ako interný zamestnanec Katedry verejného zdravotníctva TU FZaSP. Medzi jej 

hlavné činnosti na katedre patrí pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie 

záverečných prác a účasť v skúšobných komisiách. 

Mgr. Dominika Plančíková, PhD.: Od septembra 2018 pôsobí na Katedre verejného 

zdravotníctva ako vedecko-výskumná pracovníčka. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa 

zaoberá najmä epidemiológiou úrazov, predovšetkým traumatických úrazov mozgu 

a dopravných úrazov. Ďalšou oblasťou jej záujmu je problematika nízkej pôrodnej hmotnosti 
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a predčasného narodenia detí. V súčasnosti participuje na projektoch CENTER-TBI 

a CONFIDE. Do augusta 2018 pôsobila na KVZ ako interná doktorandka. V rámci letného 

semestra sa podieľala na výučbe predmetu Prostredie a zdravie IV. 

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. 

Viacero rokov bola výkonnou riaditeľkou združenia Albert na podporu aktivít TU FZaSP 

orientovaných najmä na rozvojovú pomoc. Po návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2018 sa 

na katedre primárne venuje epidemiológii (epidemiológia infekčných ochorení a neinfekčných 

– so zameraním na KVCH a onkologickú problematiku), hodnoteniu dopadov na zdravie a 

zdravotnej politike. 

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 TU FZaSP 

projektov Vitafit a Roadshow-zdravé srdce. Je hlavným administrátorom akademického 

modulárneho systému TU FZaSP a správca evidencie záverečných prác. Podieľal sa na príprave  

Centra podpory zdravého pohybu a prevencie obezity, ktoré sa zriadilo v Pavilóne klinických 

a laboratórnych disciplín vo FN Trnava. 

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. V tomto roku tím TU FZaSP 

pod jeho vedením získal grant z programu EU Horizont 2020 825026 — SUNI-SEA — H2020-

SC1-BHC-2018-2020/H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD pod názvom Scaling-up NCD 

Interventions in South East Asia’ —‘SUNI-SEA’ v trvaní 48 mesiacov. Prednáša ako externý 
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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 UpsilonPhi Delta 

Society v USA, spoločnosti pre rozvoj zdravotníckeho manažmentu. 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 UpsilonPhi 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 TU FZaSP učí predmety ako: 

Manažment, Strategický manažment, Manažment kvality a manažment ľudských zdrojov, 

EBPH a podpora kritických analytických zručností, Zdravotnícke informačné systémy.  

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., 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.  

Mark Steven Taylor, BSc. MSc. PhD.: Na Katedre verejného zdravotníctva pôsobí ako 

vedecko-výskumný pracovník, vedúci a spoluriešiteľ výskumných projektov. V roku 2008 

absolvoval doktorandské štúdium, v ktorom sa venoval problematike merania expozície 

a analýzy v oblasti epidemiológie. Má široké skúsenosti s prácou v oblasti epidemiológie 
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chronických ochorení, ako sú srdcové ochorenia alebo rakovina prsníka, infekčné ochorenia, 

ako je malária, a tiež fyzické úrazy. Riadil výskumné projekty vo viacerých častiach sveta od 

severu Škótska až po východnú Afriku. Hlavné témy jeho práce na Trnavskej univerzite sa 

v súčasnosti týkajú epidemiológie traumatických úrazov mozgu v Európe a v spolupráci s 

Nemeckom, Holandskom a niekoľkými krajinami juhovýchodnej Ázie sa venuje výskumu v 

oblasti prevencie diabetu a vysokého krvného tlaku. 

Mgr. Veronika Zelinková, PhD.: Pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka pre projekt 

CENTER-TBI na Katedre verejného zdravotníctva TU FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave 

od roku 2014. V rámci tohto medzinárodného projektu financovaným 7. rámcovým programom 

Európskej komisie sa jej činnosť orientuje hlavne na výskum v oblasti epidemiológie úrazov 

mozgu v Európe. Praktické zručnosti k tejto problematike získala absolvovaním stáže (SAIA: 

bilaterálny program Akcia Rakúsko-Slovensko) v medzinárodnej inštitúcii zameranej na 

výskum úrazov mozgu - International Neurotrauma Research Organization. Zúčastnila 

sa Scientific Summer School v Temešvári (Rumunsko) orientovanej na návrh a vypracovanie 

vedeckých publikácii. Svoje poznatky o využívaní vedeckých dôkazov v praxi si rozšírila 

prostredníctvom e-learningového kurzu Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních 

služeb. V roku 2012 absolvovala 9-dňové školenie rozvoja pedagogických kompetencií Ako 

kvalitne učiť na vysokej škole organizované Centrom rozvoja doktorandov pri Fyzikálnom 

ústave SAV (Letná škola). 

B. Doktorandi 

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. V roku 2018 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu a ukončila svoje pôsobenie na 

katedre.  

Mgr. Juliana Melichová: Pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva 

FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Pod vedením doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. sa 

zaoberá traumatickými úrazmi mozgu, konkrétne hospitalizovanosťou a úmrtnosťou u detí 
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v Európe. V roku 2017 bola v rámci dizertačnej práce zapojená do projektu CENTER-TBI, 

ktorý sa venuje problematike úrazov mozgu.  Od roku 2018 je taktiež zapojená v projekte 

CONFIDE, ktorý sa zameriava na vytváranie podmienok pre zavedenie EBM (evidence-based 

medicine) do praxe. Podieľa sa na výučbe predmetov Analýza epidemiologických dát I. a 

Základy hygieny I. 

Mgr. Janka Prnová : Od roku 2015 vykonáva výskum v oblasti Surveillance nozokomiálnych 

nákaz 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, pod vedením prof. MUDr. Viery Rusnákovej, CSc., MBA  a 

RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. V akademickom roku 2018/2019 sa podieľa na výučbe 

predmetov Analýza dát, Environmentálne zdravie a participuje na organizácii klinickej praxe 

pre študentov verejného zdravotníctva. Od roku 2018 je členom medzinárodného projektu 

EDUVAC. 

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. V roku 2018 

úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu a ukončila svoje pôsobenie na katedre. 

Mgr. Patrik Sivčo: Od roku 2018 pôsobí ako interný doktorand na Katedre verejného 

zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje Analýzu epidemiologických 

dát a Zdravie pri práci. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberal zberom a analýzou dát s 

následnou intervenciou v oblasti nozokomiálnych nákaz a zvyšovania compliance hygieny rúk 

vo FN Trnava. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou úrazov mozgu pod 

vedením docenta Mareka Majdana, v rámci čoho je zapojený do projektu CENTER-TBI. 

Taktiež je členom disciplinárnej komisie fakulty pre študentov. 

 

7.2.3 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 
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súlade s Lisabonským procesom a s duchom nového vysokoškolského zákona. Preto sa v tomto 

inovovanom programe kladie zvýšený dôraz na: 

• samostatnú prácu študenta a podporu jeho myslenia a rozvoja tvorivých kapacít, 

• využitie prostriedkov internetu a multimediálnych techník k podpore výučby, 

• zdôraznenie postavenia pedagóga ako tútora, 

• výber predmetov s praktickým zameraním využiteľných pre širokú oblasť budúcich 

zamestnávateľov, 

• prácu so zdrojmi domácimi a zahraničnými, 

• podporu tvorivosti a schopnosti komunikovať výsledky tvorivej práce, 

• podpora študijných pobytov v zahraničí a medzinárodnej spolupráce. 

 

V roku 2018 úspešne ukončilo bakalárske štúdium 31 študentov denného štúdia. Magisterské 

štúdium úspešne ukončilo 40 študentov denného štúdia. Doktorandské štúdium ukončili tri 

študentky denného štúdia. Zároveň bol prijatý 1 študent 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 Trnava.  

V súčasnom období sú zabezpečené predpoklady na teoretickú a praktickú výučbu programu v 

navrhovanom rozsahu. Fakulta v súlade s Bolonskou deklaráciou podporuje študentov tiež pri 

ich študijných pobytoch v zahraničí. Ak študent absolvuje časť štúdia v zahraničí na základe 

zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú. 
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Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so 

širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti 

podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie. 

Je pripravený: 

• vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany 

zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok 

detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 
 

• vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti, vykonávať 

aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa 

na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne – výchovných projektov. 

 

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti 

svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent 

verejného zdravotníctva po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady  

pre pokračovanie v magisterskom a doktorandskom štúdiu. Absolvent verejného zdravotníctva 

ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a 

odborných informácií. 

 

Charakter študijného programu bakalárskeho štúdia 

Tento študijný program je bakalárskym študijným programom, t. j. študijným programom 

prvého stupňa. Garantom študijného programu VZ prvého stupňa je doc. PhDr. Daniela 

Kállayová, PhD., MPH. Uplatnenie absolventa: 

• regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), 

• nemocnice: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný 

hygienik),  

• výskumné ústavy so zameraním na: neprenosné hromadne sa vyskytujúce choroby, 

životné prostredie a zdravie, prenosné choroby, pracovné prostredie a zdravie, 

• poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu, 

• inšpektoráty práce, 

• štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia), 
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• 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, 

• 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 
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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, 

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

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

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

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

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

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

ECTS sú prideľované podľa času potrebného na vypracovanie zadania. Ukončenie je formou 

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

si hĺbku naštudovanej problematiky. 

Cieľom vzdelávania v magisterskom programe je poskytnúť študentom prístup  

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

realizuje v zmysle rozvoja európskeho rozmeru prostredníctvom vývoja študijných plánov, 

spolupráce medzi inštitúciami, mobilitami a integrovaným programom štúdia, výučby a 

výskumu. Tento prístup rozvíja schopnosti, ktoré absolventom umožnia pracovať v oblasti 

identifikácie, hodnotenia a intervencie v oblasti riešenia zdravotných problémov populácie  

s využitím exaktných postupov vedeckého skúmania. Zároveň sa študent bude orientovať  

na získavanie vedomosti a zručností z oblasti morálky, etiky, sociálnych a behaviorálnych vied, 

informatiky a bioštatistiky, jazykové znalosti, ktoré mu umožnia pracovať pri praktickej 

aplikácii verejného zdravotníctva. Magisterský program 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. 
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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 

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 v 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.  
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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 

špecializačné vzdelávanie. V prvom ročníku školského roku 2018/2019 špecializačného štúdia 

máme 65 študentov, v druhom ročníku máme 77 študentov a v treťom ročníku 44 študentov. 

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. 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 
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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, 

• 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 bol 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 
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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.  

 

7.2.4 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

Publikačná a prednášková činnosť 

V roku 2018 publikovali členovia KVZ publikácie v nasledovnom počte viď tabuľka č. 55:  

 

Tab. č. 55: Prehľad publikačnejh činnosti KVZ 

Skupina A Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
(AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

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 20 

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 ostatných zahraničných časopisoch 4 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  3 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 3 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 12 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 7 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 2 

SPOLU 55 
  
 
SKUPINA A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
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• AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Propedeutika epidemiológie. Rusnák a kol. (Autori kapitol: Blažinská, Bražinová, Grendová, 
Majdan, Pekarčíková, Plančíková, Prnová, Rusnáková, Zelinková). 
TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2018, 408 s. (v tlači) 
 
SKUPINA B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 
patenty a objavy 
 

• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
Bražinová et al. Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Europe : A Living Systematic 
Review. 2016. (aktualizácia 2018). Journal of Neurotrauma. - ISSN 0897-7151. - online; 
August 25, 2016. WOS. - Spôsob prístupu: 
http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/neu.2015.4126, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537996 
Duric, P. R., Smiljana; Ilic, Svetlana; Milosevic, Vesna; Hintringer, Katharina; Fabri, Milotka; 
Ruzic, Maja; Petrovic, Vladimir; Petrovic, Mladen; Dragovac, Gorana; Radosavljevic, Biljana; 
Lazarevic, Ivana; Stanojevic, Maja; Rusnak, Martin (2018). "Hepatitis B Outbreak Among Men 
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http://ukftp.truni.sk/epc/14755.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=179052&fs=93B78A5C6111424BA904E084ADD75D10
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nfekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 67.. - Spôsob 
prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14754.pdf 
 

Prednášková činnosť členov katedry v roku 2018 bez publikačných výstupov 

Majdan, Marek: EU registries and dementia development. Old Servants Symposium on Head 

Trauma in Sports and Risk for Dementia, May 24-25, 2018, Nobel Forum, Karolinska Institutet, 

Stockholm, Sweden.  

Majdan, Marek: Epidemiological Studies on Traumatic Brain Injuries in Europe. Data Science, 

Statistics & Simulation Models – Innovative Technologies for Analysis of Complex Processes 

and Systems Confrence, Vienna, April 11-12, 2018. 

Michal Rafajdus:. Zdravotno-pohybová gramotnosť (Ako sa správne hýbať –SM systém 

cvičenie). 16.5. 2018. Mesto Trnava a Občianske združenie Život a zdravie  ( Klub zdravia 

Trnava).  

Michal Rafajdus: Pohybová gramotnosť ako cesta k zdraviu. 21.11. 2018. Mesto Trnava a 

Občianske združenie Život a zdravie  ( Klub zdravia Trnava) 

Michal Rafajdus: Naozaj sa v dnešnej dobe šport rovná zdraviu? 30.5. 2018.  Dni zdravia mesta 

Trnava 2018  

Michal Rafajdus: Pohyb je život. 25.8. 2018. Veľtrh seniorov 2018 

Michal Rafajdus: Vplyv dnešnej modernej doby na pohybový aparát. 29.11. 2018. 

Psychologické večery v Trnave 

Michal Rafajdus: Workshop pohybovej gramotnosti. 14.11. 2018. Konference hygieny dětí 

a mladistvých ( Chodová Planá – CZ) 

Rusnák, M., Rusnáková, V. : Kvalita v službách zdravia verejnosti založená na dôkazoch. 

Pečenkove dni, České Budejovice, 2018   

Rusnák, M., Rusnáková, V. (Trnavská univerzita).  Kompetencie sestry pri zvyšovaní kvality 

starostlivosti a bezpečnosti pacienta. VII. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou 

účasťou, Dom kultúry, Topoľčany,  27-28.9. 2018  

 

Recenzie rukopisov na požiadanie redakcií odborných časopisov v roku 2018 

Časopis: Journal of Neurotrauma (Impact Factor: 5,190) 

http://ukftp.truni.sk/epc/14754.pdf
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Manuscript: External causes of death after severe traumatic brain injury in a multicentric 

inception cohort: Clinical description and risk factors. 

Časopis: European Journal of Trauma and Emergency Surgery (Impact Factor: 0,895) 

Manuscript: Management of Mild Traumatic Brain Injury- Trauma Energy Level and Medical 

History as Possible Predictors for Intracranial Hemorrhage 

Časopis: PLoS Medicine (ImpactFactor: 11,8) 

Manuscript: Progression of quality of life during the five years following road accident-induced 

trauma based on a prospective longitudinal cohort study: do brain lesions matter? 

 

7.2.5 Projektová činnosť na KVZ 

Členovia KVZ sa aj v roku 2018 zúčastňovali na nasledovných domácich a medzinárodných 

projektoch: 

Projekt KEGA: Propedeutika epidemiológie, Propedeutics of Epidemiology, Projekt č. 

006TTU-4/2016 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prispieť k zvýšeniu znalostí a zručností v oblasti 

zdravia verejnosti so zameraním na propedeutiku (základy) epidemiológie s nasledovnými 

čiastkovými cieľmi: 

1) Vykonať výskum potrieb znalostí v zmysle obsahu aj rozsahu u výskumníkov, 

profesionálov a študentov verejného zdravotníctva na Slovensku a v Čechách a 

porovnať zistené poznatky so stavom vo svete. 

2) Na základe výsledkov výskumu potrieb pripraviť štruktúru a obsah modernej 

monografie, ktorá bude integrovať teoretické poznatky s riešením reálnych praktických 

problémov epidemiológie a verejného zdravotníctva. 

3) Podporiť rozvoj výskumu a využitia analytických metód pre potreby spoznávania 

zdravotného stavu, ohrození ochoreniami, prístupov k riešeniam na základe vedeckých 

dôkazov a tvorby stratégií a plánovania vo verejnom zdravotníctve. 

4) Poskytnúť študentom všetkých stupňov vzdelávania vo verejnom zdravotníctve 

a lektorom učebný materiál vrátane prípadových štúdií, ktorý podporuje schopnosť 

získavať potrebné údaje o zdraví a aplikovať metódy analýzy dát s cieľom získať 

náležité znalosti a praktické zručnosti pri riešení konkrétnych problémov zdravotníckej 

praxe prostredníctvom využitia metód modernej epidemiológie. 
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5) Podporiť kvalitu a efektivitu výučby vytvorením web stránky, ktorá bude sprístupňovať 

výučbové materiály v audiovizuálnej forme, manuál pre lektorov a umožní prepojenie 

na systémy distančného vzdelávania. 

6) Text monografie nechať recenzovať - podrobiť starostlivému peer review s následnými 

úpravami. 

7) Zabezpečiť grafickú a redakčnú úpravu a elektronické vydanie monografie v rozsahu 

cca 300 normo strán. 

8) Vytvoriť predpoklady pre výučbu v anglickom jazyku a vydať anglickú verziu 

monografie. Projekt bol ukončený obhajobou a záverečná správa bola odovzdaná. 

 

CONFIDE - POSILŇOVANIE KAPACÍT VO VÝSKUME ZDRAVIA VEREJNOSTI 

PRE INFORMOVANIE O POLITIKÁCH ZALOŽENÝCH NA DÔKAZOCH 

V TUNISKU Grant Agreement Number - 2017-2981 / 001 - 001 

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 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 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. V roku 2018 sa 

uskutočnilo viacero aktivít, na ktorých sa zúčastnili pracovníci TU FZaSP: 

1. Príprava a uskutočnenie ToT (Train of Trainers) na Univerzite Sousse, vykonaná prof. 

Rusnákom, prof. Rusnákovou a Dr. Grendovou 
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2. Zasadnutie riadiaceho výboru projektu v Trnave 

3. Návšteva kolegov z Tunisu a ich účasť na výučbe študentov na fakulte 

4. Prof. Rusnák a Dr. Grendová sa zúčastňovali na zasadnutiach riadiacich výborov projektu 

prostredníctvom SKYPE konferencií 

 

Projekt Students to Students: 

Projekt predstavuje styčný bod pre komunikáciu, výmenu informácií a spoluprácu s učiteľmi 

a študentami z Univerzity Scranton v Spojených štátoch amerických.  V rámci projektu boli 

pripravované spoločné publikácie a prednášky, ktoré študenti predniesli na uskutočnenom 

kolokviu v Trnave.  V nadväznosti na spoluprácu medzi univerzitami prebieha projekt 

Erasmus + KA 107, v ktorom spolu s partnerom Universita Sousse Trnavská univerzita 

spolupracuje na rozvoji študentskej a pedagogickej mobility s cieľom prehĺbiť znalosti 

a posilniť vzťahy medzi univerzitami a budovať tak efektívny systém spolupráce 

do budúcnosti. 

 

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.  

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 
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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: 

Msambwenisub-county, Lungasub-county a Kinangosub-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 Matugasub-county podarilo zastaviť začínajúcu sa epidémiu osýpok. 

Projekt je realizovaný od 1.9.2017 do 31.8.2019. 

 

EDUVAC – Educating Vaccination Comepetence 

V roku 2018 sa Mgr. Prnová pod vedením PhDr. Grendovej, PhD. zúčastnila Erasmus projektu 

EDUVAC, čo je vzdelávací projekt zameraný na zvyšovanie kompetencií študentov 

zdravotníckych odborov o vakcinácii. Celkovým cieľom je podporiť zdravie obyvateľstva v 

krajinách partnerských inštitúcií zvýšením rozsahu očkovania a napokon podporovať 

očkovanie na celom svete. Špecifickým cieľom je vytvoriť kurz o očkovaní, ktorý zvýši kvalitu 

a relevantnosť vzdelávania o očkovaniach a posilní vedomosti, zručnosti a postoje študentov v 

piatich univerzitách strategických partnerov EÚ pri očkovaní klientov. Projekt okrem toho 

podporí mobilitu pracovníkov a študentov , stratégiu internacionalizácie všetkých partnerských 

inštitúcií (UNIVERSITY OF WEST ATTICA- Grécko, METROPOLIA- Fínsko, FUNDACIO 

UNIVERSITARIA BALMES- Španielsko, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA- Taliansko) 
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7.2.6 Domáca a medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy 

A. 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 

 

B. 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  

• Department of Health Administration and Human Resources, Panuska College of 

Professional Studies, University of Scranton PA, USA :  Affiliated faculty 2018 – 

2023  

• eCAMPUS in Novedrate, Italy 

• European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC, Stockholm, Sweden 

• Faculty of Health Sciences Bielefeld School of Public Health, Bielefeld, Germany 
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• International Neurotrauma Research Organisation, Austria 

• Kwale Sub-county Hospital, P.O.Box 6- 80403, Kwale 

• LungalungaSub-county Hospital, Kenya 

• Msambweni County Referral Hospital, P.O.Box 8- 804 04, Msambweni 

• Regionálne ministerstvo zdravotníctva, KwaleCounty, Kenya 

• Spoločnosť infekční holekářství 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 

• University of West Attica (Atény, Grécko) 

 

7.2.7 Členstvá v odborných organizáciách 

A. 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. 
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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. (predseda 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 

 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. 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

9. Slovenská lekárska komora 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH 
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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. 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. 

14. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

15. Etická komisia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. 

16. Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS – predseda 

sekcie  medicínskej informatiky – od roku 2009 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

17. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

Mgr. Patrik Sivčo 

18. Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

 

B. Zahraničné odborné organizácie 

1. Association of Schools of Public Health in the European Region – ASPHER:  

Katedra verejného zdravotníctva 

2. The European Public Health Association – EUPHA: 
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Katedra verejného zdravotníctva, doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. 

3. Österreichische Gesellschaft für Public Health – ÖGPH: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

4. International Neurotrauma Research Organization: 

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. UpsilonPhi 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. 

7.2.8 Ocenenia – diplomy členov katedry  

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

Zlatá medaila Trnavskej univerzity za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá 

prispela k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu Trnavskej univerzity v Trnave. 
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7.2.9 Vízia do roku 2019 

Výskum  

• Zvýšiť počet karentovaných publikácií na katedre v roku 2019. 

• 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 Trnava.  

• 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 

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. 
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• 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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7.3 Výročná správa o činnosti Katedry ošetrovateľstva 

Výročná správa Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity podáva prehľad základných informácií o charaktere a poslaní katedry, ako aj 

komplexný prehľad vedecko – výskumnej a pedagogickej aktivity jej členov za rok 2018. 

Katedra ošetrovateľstva pracuje pod vedením doc. PhDr. Andrei Botíkovej, PhD. Katedra 

Ošetrovateľstva aj v roku 2018 pokračovala v mnohých úspešných aktivitách a dosiahla 

pozoruhodné výsledky na poli profesijného rastu vysokoškolských pedagógov, taktiež aj v 

oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti. Členovia katedry intenzívne spolupracujú s 

významnými domácimi a zahraničnými 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. Naši pedagógovia zabezpečujú výchovno – vzdelávací proces u študentov na 

bakalárskom stupni štúdia a zároveň sa zúčastňujú na výučbe v iných príbuzných študijných 

odboroch fakulty. Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a neustáleho vzdelávania sa členovia 

katedry aktívne zúčastňujú odborných podujatí, najmä konferencií, kongresov a seminárov. V 

klinickej praxi sestry – mentorky, odborní asistenti, docenti a profesori sa proaktívne podieľajú 

na praktickej výučbe našich študentov vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Všetci našich 

študentov podporujú a nabádajú k intenzívnej spolupráci vo výchovno – vzdelávacom procese 

v podmienkach ošetrovateľskej praxe. Pozitívne hodnotím bohaté mimoškolské aktivity nielen 

členov katedry, ale aj študentov, ktorí sa pravidelne podieľajú na organizácii a realizácii týchto 

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 

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. 

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. 
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Katedra Ošetrovateľstva rovnako  ako  v  predchádzajúcich  rokoch  aj  v  roku  2018  

pokračovala  v  mnohých  úspešných  aktivitách.  Dosiahla  pozoruhodné  výsledky  na  poli 

vzdelávania,  vedecko-výskumnej  práce  ako  aj  v  rozvojovej  pomoci. Katedra  intenzívne 

spolupracuje   s významnými  domácimi  univerzitami  a  odbornými  inštitúciami.  Naším  

spoločným  cieľom  je  aktívne  sa  podieľať  na  vedecko – výskumnej  činnosti  fakulty  a vo 

výchovno – vzdelávacom  procese  realizovať  najmodernejšie  prístupy  pre  študijný  odbor 

Ošetrovateľstvo. 

Členovia Katedry ošetrovateľstva sa podieľajú nielen na výučbe študentov Ošetrovateľstva, ale 

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 

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, 

• Ošetrovateľský proces, 

• Komunikácia v ošetrovateľstve,  

• Ošetrovateľstvo v klinických odboroch (chirurgické, interné, geriatrické, psychiatrické, 

ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, onkologické, gynekologicko – pôrodnícke, 

pediatrické, neurologické a iné), 

• Prvá pomoc, 

• Výchova k zdraviu a prevencia, 

• Výskum v ošetrovateľstve, 

• Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 

• Edukácia 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 
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sociálnych služieb, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pod. Štúdium je 

ukončené 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 vedecké 

konferencie. 

 

7.3.1 Organizácia katedry 

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

Zástupkyňa vedúcej katedry:  PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

Sekretariát katedry:   Mgr. Jana Ondrejková 

 

Profesori:  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 

 

Docenti a odborní asistenti: 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

doc. MUDr. Andriana Kršáková, PhD.  

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

Mgr. Eva Tomíková, MPH 

MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

MUDr. Marián Streško, PhD. 

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.  

MUDr. Igor Duda, PhD.  
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MUDr. Ondrej Lachký, PhD.  

doc. MUDr. Pavel Černák, PhD. –externý člen 

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. – externý člen 

 

Profesionálne zameranie členov katedry 

Činnosť KOŠ zabezpečoval v roku 2018 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, mentorstvu v klinickej praxi, ako aj vedeniu 

záverečných prác študentov ošetrovateľstva. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých 

vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov 

ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory. Je posudzovateľom vedeckých 

projektov ako aj recenzent rôznych vedeckých i odborných publikácií. Zároveň je členkou 

Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, členkou Akademického senátu FZaSP 

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

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

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2006. 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.  

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: V súčasnej dobe sa venuje diagnostike a liečbe ochorení 

GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti, a výskumným projektom zameraným 

na miniinvazivitu v chirurgii a personalizovanú medicínu v onkológii, resp. onkochirurgii. V 

oblasti pedagogickej uplatňuje svoje poznatky pri aplikácii v predmete Anatómia a Chirurgia.  

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: V súčasnej dobe sa venuje diagnostike a liečbe 

ochorení GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (Morbus Crohn, Ulcerózna kolitída). 

Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým miniinvazívnou 

laparostkopickou metódou, ďalej sa venuje miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného hiátu, 
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tumorov nadoobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej uplatňujem 

svoje poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.  

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 rigorózne konania  a aj, ako 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 činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, 

edukácii, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu a ošetrovateľským 

postupom. V rámci klinických cvičení pôsobí na internej klinike. Vo výskumných prácach sa 

zameriava na oblasť interného, geriatrického ošetrovateľstva, manažmentu ošetrovania rán a 

telemedicíne. 

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

odborným zameraním je teória v ošetrovateľstve, oblasť prvej pomoci a ORL ošetrovateľstvo. 

Absolvovala špecializačné štúdium v odbore Intenzívna starostlivosť v chirurgii 

a certifikovanú pracovnú činnosť v odbore Audiometria. Pôsobí aj ako sestra na ORL 

ambulancii, je krajskou odborníčkou v odbore Ošetrovateľstvo pre TTSK. Je členkou pracovnej 

skupiny pre tvorbu Štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov pre odbor 

Ošetrovateľstvo pri Ministerstve zdravotníctva SR. Pôsobí ako podpredsedníčka 

Akademického senátu FZaSP TU v Trnave. V roku 2018 je bola udelená Cena Palkoviča za 

vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na TU FZaSP v Trnave. 

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. Profesijná orientácia: výskum vplyvu aktívneho sociálneho učenia 

v odbore Ošetrovateľstvo na zvládanie a mechanizmy zvládania záťaže. Cena dekana TU 

FZaSP za prínos a rozvoj odboru. 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.: prodekanka pre spoluprácu s Fakultnou nemocnicou 

Trnava, poverená vedením Infekčnej kliniky FN Trnava. Venuje sa diagnostike, liečbe 
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a prevencii infekčných ochorení ako aj výučbe predmetov s danou problematikou. Zaujíma sa 

o problematiku antibiotickej liečby, ochorenia Lymskej boreliózy i nozokomiálnych nákaz. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD.: V súčasnosti pôsobí ako zástupca vedúcej katedry. V rámci 

pedagogickej činnosti sa venuje transkultúrnemu, onkologickému, chirurgickému, 

paliatívnemu ošetrovateľstvu a ošetrovateľským technikám. Aktívne spolupracuje 

s námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť FN a s mentormi, ktorí pôsobia pri výchovno 

– vzdelávacom procese v klinickej praxi. Je aktívnou členkou sekcie sestier pracujúcich 

v onkológii a mamológii pri SLS a riadnou členkou SKSaPA. Je členkou Vedeckej rady FZaSP, 

Etickej a Edičnej komisie FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Je spoluautorkou viacerých 

vysokoškolských učebníc.  

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako 

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

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

venuje predovšetkým problematike ošetrovateľstva v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. 

V rámci pedagogickej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu 

v intenzívnej starostlivosti, chirurgickému ošetrovateľstvu, prvej pomoci a resuscitácii. 

V klinickej praxi pôsobí na pracoviskách chirurgických odborov. Je spoluautorom vedeckej 

monografie „Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve“. Pôsobí ako inštruktor kurzov 

prvej pomoci organizovaných SČK,  spolupracuje na organizovaní súťaže „ Mladý záchranár“  

a mobilných odberov krvi pod záštitou SČK. Ako dobrovoľník sa zúčastňuje na „ Dni záchrany 

života“. 

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

asistent. Východiskom pre jej odborné zameranie je 16 ročná klinická a 9 ročná pedagogická 

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

v Bratislave. Zameranie záverečných prác bolo orientované na oblasť komunitného 

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

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

ošetrovateľskému procesu, prvej pomoci a klinickej praxi. V pedagogickom procese pôsobí 

v dennej aj externej forme štúdia. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Ošetrovateľstvo 

v teórii a praxi, Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. a vedeckej monografie 

Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém. Spolu s kolektívom katedry 

ošetrovateľstva sa podieľa na tvorbe výučbových materiálov. Pracovala na žiadosti projektu 
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KEGA ,,Kontinuita teórie a praxe vo vyučovaní predmetu Ošetrovateľstvo v primárnej 

starostlivosti a ADOS“ – nefinancovaný/neriešený. 

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

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

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

Jej odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov. 

Východiskom môjho pracovného zamerania sú absolvované špecializačné štúdiá 

Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykovej univerzite v Brne, Ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite a trvajúca odborná prax na oddelení dlhodobo chorých. Je 

spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I., 

II.,  Prevencia v ošetrovateľstve, Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej problematiky a vedeckej 

monografie Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov.  

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.: V súčasnej dobe sa venuje problematike kardiovaskulárnych 

ochorení s dôrazom na ich komplexnú diagnostiku a liečbu, zároveň sú jej 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 jej 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. 

MUDr. Ondrej Lachký, PhD.: Prednosta Gynekologicko – pôrodníckej kliniky (od 1.9.2016 

– poverený výkonom funkcie). V pedagogickej činnosti sa snaží získané poznatky aplikovať v 

predmete Gynekológia a Pôrodníctvo na Bc. stupni Ošetrovateľstva.  

Mgr. Eva Tomíková, MPH: Na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od roku 

2018. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, psychiatrickému 

a pediatrickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. Jej publikačná a výskumná činnosť je 

zameraná predovšetkým na problematiku syndrómu frailty u seniorov. Je spoluautorkou 

vysokoškolskej učebnice Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky.  
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7.3.2 Vzdelávací proces  

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.  

 

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 samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -preventívnu, 

podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou 

ošetrovateľského procesu. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných 

výskumov. Bakalársky študijný program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje ako 3 – ročné 

v dennej forme štúdia a 4- ročné externé.  

 

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho štúdia získava odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktorá je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských 

potrieb jednotlivca, rodiny a komunity. Poskytuje potrebné informácie k podpore a udržiavaniu 

zdravia, ošetrovateľskú starostlivosť zdravým, chorým, handicapovaným a zomierajúcim. 

Absolvent získava kompetenciu pre samostatné rozhodovanie, riadenie v oblasti 

ošetrovateľstva a v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii v súlade s platnou 

legislatívou. Absolvent nesie zodpovednosť za ošetrovateľskú prax vykonávanú metódou 

ošetrovateľského procesu. Uplatní sa pri samostatnom vykonávaní ošetrovateľskej praxe  
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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 

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 
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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 TU FZaSP v Trnave. Percentuálne vyjadrenie pomeru 

teoretickej výučby a klinickej praxe v študijnom programe. Teoretická časť vzdelávania = 2302 

hod. Praktická časť výučby 2332 hod. 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. 

 
Tab. č. 56: Prehľad zapísaných študentov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo 

Forma Denná  Externá  

Ročníky 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 

Ošetrovateľstvo  72 63 51 45 15 21  - 21 
 

7.3.3 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov. 

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

Trnava a Ústrednej vojenskej nemocnice 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 vedecko-výskumných úloh v rámci grantov KEGA, APVV, lekári sú členmi tímov 

realizujúcich klinické štúdie. Aktívnu vedeckú činnosť členovia katedry dokumentujú 

prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentáciách 

výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách. 

                                                           
21 v externej forme 4. ročníku zatiaľ štúdium neprebieha 
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Prehľad publikačnej činnosti za rok 2018 - KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA 

 
• AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Bariatrie : chirurgická léčba obezity a cukrovky / Mojmír Kasalický, Martin Haluzík. - 1. vyd. 

- Praha : Maxdorf, 2018. - 134 s. - ISBN 978-80-7345-593-4. 

• AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti [elektronický 

zdroj] / Oľga Kabátová, Silvia Puteková, Andrea Botíková ; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jana 

Otrubová]. - 1. vydanie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - 149 

s. - ISBN 978-80-568-0108-6. 

• ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

Moderní bariatrická a metabolická léčba / Karin Doležalová, Martin Fried, Mojmír 

Kasalický, Dita Pichlerová. In: Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. - Mlečice : Axonite 

CZ, 2018. - ISBN 978-80-88046-15-8. - S. 87-116 [print]. 

• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Toward a Consensus on Centralization in Surgery / René Vonlanthen, Peter Lodge, Jeffrey 

S. Barkun, Olivier Farges, Xavier Rogiers, Kjetil Soreide, Henrik Kehlet, John V. Reynolds, 

Samuel A. Käser, Peter Naredi, Inne Borel-Rinkes, Sebastiano Biondo, Hugo Pinto-Marques, 

Michael Gnant, Philippe Nafteux, Miroslav Ryska, Wolf O. Bechstein, Guillaume Martel, 

Justin B. Dimick, Marek Krawczyk, Attila Oláh, Antonio D. Pinna, Irinel Popescu, Pauli A. 

Puolakkainen, Georgius C. Sotiropoulos, Erkki J. Tukiainen, Henrik Petrowsky, Pierre-Alain 

Clavien. In: Annals of Surgery. - ISSN 0003-4932. - Vol. 268, Issue 5 (2018), s. 712-724. 

Current Content Connect. 

Relationship of C-reactive protein reduction to cardiovascular event reduction following 

treatment with canakinumab : a secondary analysis from the CANTOS randomised 

controlled trial / Paul M. Ridker, Jean G. MacFadyen, Brendan M. Everett, Peter Libby, Tom 

Thuren, Jozef Beňačka et al. In: Lancet. - ISSN 0140-6736. - Vol. 391, Issue 10118 (2018), s. 

319-328. CCC. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183297&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183026&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138433&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Gastric duplication cyst communicating to accessory pancreatic lobe : A case report and 

review of the literature / Michael Rousek, David Kachlík, Andrej Nikov, Jiřina Pintová, 

Miroslav Ryska.In: World Journal of Clinical Cases. - ISSN 2307-8960. - Vol. 6, Issue 16 

(2018), s. 1182-1188 [online]. Current Content Connect. 

• ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Je laparoskopická kolorektální chirurgie bezpečná i u starších pacientů? = Is laparoscopic 

colorectal surgery safe also in elderly patients? / M. Kasalický, L. Martínek, I. Penka. In: 

Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 21-26. 

SCOPUS 

Pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer in ederly patients - a single-centre 

experience = Pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu u seniorů - zkušenosti jednoho 

centra / A. Nikov, P. Záruba, F. Bělina, M. Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. 

- Roč. 97, č. 1 (2018), s. 34-38. SCOPUS 

Postoperative monitoring of colorectal anastomosis - experimental study = Pooperační 

monitorace kolorektální anastomózy - experimentální studie / J. Kalvach, O. Ryska, J. Pažin, J. 

Hadač, S. Juhas, J. Juhasová, J. Martínek, M. Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-

9351. - Roč. 97, č. 5 (2018), s. 202-207. SCOPUS 

Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v 

experimentu na velkém laboratorním zvířeti = Laparoscopic versus open left 

pancreatectomy : surgical stress response comparison in the porcine model / R. Pohnán, M. 

Ryska, J. Kalvach, L. Hána, T. Henlín, J. Pejchal. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. 

- Roč. 97, č. 5 (2018), s. 234-238. SCOPUS 

• ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského 

vzdelávania na Slovensku. 2. časť : Problémy ošetrovateľskej školy v Bratislave počas prvého 

desaťročia jej existencie vo svetle česko-slovenských ošetrovateľských konferencií / Ľubica 

Ilievová, Erika Juríková.In: Historicko-pedagogické fórum. - ISSN 1338-693X. - Roč. 7, č. 1-

2 (2018), s. 9-18 [online]. 

• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182968&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=107204&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Karcinom pankreatu z pohledu pacienta = Pancreatic cancer from the patients ́s point of 

view / Miroslav Ryska. In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 5 

(2018), s. 385-390 [print]. SCOPUS 

Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu = Therapy of colorectal carcinoma liver 

metastases / J. Pudil, S. Batko, K. Menclová, M. Rousek, M. Ryska. 

In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 5 (2018), s. 385-390 

[print]. SCOPUS 

Identifikácia rizikových faktorov pádov u geriatrických pacientov v sledovanom období 

v rokoch 2010-2014 = Fall-risk identification of geriatric patients in 2010-2014 / Alena 

Uríčková, Daniela Schildová, Ľubica Ilievová. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 20, č. 3 

(2018), s. 241-248. SCOPUS 

Validating the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale 

(CLES + T scale) in Slovakia [print] / E. Gurková ... [et al.]. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. 

- Roč. 20, č. 1 (2018), s. 3-10 [print]. SCOPUS.  

Populární sleeve gastrectomy - tubulizace žaludku v chirurgické léčbě těžké obezity a 

cukrovky 2. typu z pohledu metody = Sleeve gastrectomy - a popular bariatric method to treat 

severe obesity and type 2 diabetes / M. Kasalický, E. Koblihová, J. Pažin. 

In: Gastroenterologie a hepatologie. - ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. 2 (2018), s. 158-163 

[print]. SCOPUS.  

• AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Problematika ošetrovateľského vzdelávania v kontexte ošetrovateľských konferencií 

prvej Československej republiky / Ľubica Ilievová, Erika Juríková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 198-200 [CD-ROM]. 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v poresuscitačnom období / Gabriela Doktorová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 118-122 [CD-ROM]. 

Deficit sebestačnosti u seniorov s demenciou / Jana Martinková. In: Cesta k modernímu 

ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-9. 

- S. 97-101 [CD-ROM]. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=100576&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=180280&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Riziko syndrómu vyhorenia u sestier pracujúcich na geriatrickom oddelení / Alena 

Dziacka, Nikola Popovičová. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní 

nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 24-29 [CD-ROM]. 

Frailty syndróm ako ošetrovateľský problém / Eva Tomíková, Andrea Botíková. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 93-96 [CD-ROM]. 

Status sestier v spoločnosti / Alena Uríčková, Andrea Lajdová. In: Cesta k modernímu 

ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - ISBN 978-80-87347-40-9. 

- S. 30-32 [CD-ROM]. 

• AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Vekovodiskriminačné prejavy v ošetrovateľskej praxi / Oľga Kabátová. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 36-37. 

Riešenia detskej podvýživy v Keni / Adriana Ondrušová, Adriana Kršáková. 

In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. - Warszawa : Wyższa Szkoła 

Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018. - ISBN 83-89884-07-0. - S. 204-216. 

Iné súvisiace práce: Riešenia detskej podvýživy v Keni, 2018. TUAD 

Posúdenie kvality života - Fraility pacient / Eva Tomíková. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 74-75. 

Pacient so sklerózou multiplex - posúdeniekognitívnych funkcií / Silvia Puteková, Romana 

Cuninková. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie 

a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. 

- ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 56. 

Zvládanie agresivity pacienta v ošetrovateľskej praxi / Andrea Lajdová. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 38-40. 
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Špecifiká komunikácie sestry s geriatrickým pacientom / Alena Dziacka, Karolína 

Tremlová. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie 

a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. 

- ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 26-27. 

Nežiadúce udalosti a bezpečnosť pacienta v intenzívnej starostlivosti / Gabriela Doktorová. 

In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a 

intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2018. - 

ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 24-25. 

Záujem laickej verejnosti o ADOS v Trenčianskom regióne = The demand for home nursing 

care in Trencin region / Alena Dziacka, Andrea Botíková, Eva Tomíková. 

In: Ošetrovateľstvo a zdravie XI.. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne - Fakulta zdravotníctva, 2018. - ISBN 978-80-8075-799-1. - CD ROM, S. 21-26..  

Quo vadis sestra? / Andrea Botíková. In: Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na 

pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek, 2018. - ISBN 978-80-89542-75-8. - S. 10-11. 

Multidisciplinární tým při rozhodnutí o optimální léčbě nemocného s duktálním 

adenokarcinomem pankreatu / Miroslav Ryska. In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - 

Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 

978-80-568-0151-2. - online; S. 96-98. 

• AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

Návštevy príbuzných v nemocnici v 30. rokoch 20. storočia / Jana Boroňová. 

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XX.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018. - 

ISBN 978-80-87347-40-9. - S. 196-197 [CD-ROM]. 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Současné nejčastěji používané bariatricko-metabolické operace / Mojmír Kasalický, Eva 

Koblihová, Jaroslav Pažin. In: 13. Šonkův den. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018. - 

ISBN 978-80-906917-2-8. - S. 8. 

Laparoskopické operace u nespecifických zánětů střevních, ano či ne? / Mojmír Kasalický, 

Eva Koblihová, Jaroslav Pažin. In: Ostravské chirurgické dny. - Ústí nad Labem : BOS.org, 

2018. - ISBN 978-80-87562-83-3. - S. 17-18. 
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Využitie komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľstve = Using a comprehensive 

geriatric assessment in nursing / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 

In: Profesionalita v ošetřovatelství III/2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 

- ISBN 978-80-244-5345-3. - online; S. 30-31. 

Karcinom pankreatu z pohledu pacienta / M. Ryska. In: Gastroenterologie a hepatologie. - 

ISSN 1804-7874. - Roč. 72, č. S2 (2018), s. 2S16 [print]. 

Imidž a rola sestry v minulosti a dnes / Andrea Botíková. In: Cesta poznávaní a vzdělávání v 

ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví". 

- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-

0799-6. - S. 78. 

Pohybová aktivita u seniorov / Silvia Puteková, Oľga Kabátová. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský 

"Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 

knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 70-71. 

Prevencia syndrómu imobility u seniorov / Alena Dziacka. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský 

"Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 

knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 79-80. 

Kvalita života pacientov so syndrómom diabetickej nohy = Quality of patients´ life with 

diabetic foot syndrome / Andrea Botíková, Ivana Vričanová. 

In: Profesionalita v ošetřovatelství III/2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 

- ISBN 978-80-244-5345-3. - online; S. 21-22. 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Keď cestovateľská anamnéza zvedie z cesty / A. Zelenák, M. Soľavová, A. Kršáková. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 34-35. 

Keď sa lekár veľmi snaží / A. Kršáková, M. Soľavová, M. Bolfová, S. Vešperová. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 27-28. 

Porucha príjmu potravy ako determinant malnutrície u seniorov s poruchou 

kognitívnych funkcií / Gabriela Doktorová.In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : 
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Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-

568-0151-2. - online; S. 27. 

Operace u nespecifických zánětů střevních, ano či ne? / Mojmír Kasalický, Eva Koblihová, 

Jaroslav Pažin.In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 48-49. 

Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia / Oľga Kabátová, Silvia Puteková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 46-47. 

Faktory ovplyvňujúce výživu pacientov s hypertenziou / Andrea Lajdová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 58-59. 

Narušený spánok u seniorov / Jana Martinková. In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava 

: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-

568-0151-2. - online; S. 73-74. 

Diagnostika Erythema exudativum multiforme na Infekčnej klinike / Adriana Kršáková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 56-57. 

Čo motivuje študentov ošetrovateľstva k štúdiu? / Alena Uríčková. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 111-112. 

Stredoslovenské chirurgické dniSADI-S, možný druhý krok po sleeve gastrectomy / Mojmír 

Kasalický, Eva Koblihová, Jaroslav Pažin.In: Slovenská chirurgia. - ISSN 1339-8202. - Roč. 

15, č. S1 (2018), s. 32-33 [print]. 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou v domácom prostredí / Alena 

Dziacka, Katarína Čelková.In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita 

v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; 

S. 28-29. 

Náročná diferenciálna diagnostika častého ochorenia / A. Kršáková, M. Soľavová, K. 

Kutná, A. Strehárová.In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 26. 
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Náhodné stretnutie na infekčnej klinike / P. Babjaková, M. Soľavová, A. Kršáková. 

In: 12. celoslovenská infektologická konferencia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-644-2. - S. 16. 

Dekubity ako ošetrovateľský problém / Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Silvia Puteková, 

Jana Martinková.In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 21-22. 

Rola mentora vo vzdelávaní budúcich sestier / Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Alena 

Dziacka.In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická 

spoločnosť, 2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 17-18. 

Životný štýl seniorov - súčasť sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení / Jana 

Martinková.In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická 

spoločnosť, 2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 22-23..  

Posúdenie kvality života pacientov so syndrómom diabetickej nohy / Andrea Botíková, 

Alena Dziacka, Eva Tomíková, Ivana Vričanová.In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava 

: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-

568-0151-2. - online; S. 19-20. 

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po kardiopulmonálnej resuscitácii / 

Gabriela Doktorová.In: VI. konferencia sestier v kardiológii. - Bratislava : Slovenská 

kardiologická spoločnosť, 2018. - ISBN 978-80-973000-8-1. - S. 38-39. 

Fraility syndróm ako ošetrovateľský problém / Eva Tomíková.In: VI. konferencia sestier v 

kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 2018. - ISBN 978-80-973000-

8-1. - S. 43. 

Pomer počtu ošetrovateliek k chorým v minulosti / Jana Boroňová. 

In: Nové trendy v ošetrovateľstve V.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0151-2. - online; S. 17-18. 

• AFK Postery zo zahraničných konferencií 

Imidž a rola sestry v minulosti a dnes / Andrea Botíková. 

In: Cesta poznávaní a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský 

"Nemocnice podporující zdraví". - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 

knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-0799-6. - S. 83. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183024&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179043&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=182787&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED


175 
 

Prevencia syndrómu imobility u seniorov / Alena Dziacka.In: Cesta poznávaní a vzdělávání 

v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví". 

- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, 2018. - ISBN 978-80-261-

0799-6. - S. 84. 

• BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Karcinom pankreatu - od současné praxe ke klinickému doporučenému postupu = 

Pancreatic carcinoma - from current practice to the clinical guidelines / Miroslav Ryska. 

In: Onkologická revue. - ISSN 2464-7195. - Roč. 5, č. 6 (2018), s. 44-47. 

• BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu / Gabriela Doktorová. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 11-12 (2018), s. 36-38 [print]. 

Paliatívna a hospicová starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou demenciou / Jana 

Martinková. In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 11-12 (2018), s. 31-34 [print]. 

Špecifiká komunikácie s pacientmi rôznych kultúr / Oľga Kabátová, Silvia Puteková, 

Andrea Botíková. In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 7-8 (2018), s. 28-30..  

Vplyv rôznorodosti kultúr migrantov na ošetrovateľskú starostlivosť / Jana Martinková. 

In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 7-8 (2018), s. 31-34. 

• BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných 

aj nekonferenčných) 

Laparoskopická pravostranná hemikolektomie : extraperitoneální, nebo intraperitoneální 

anastomóza? / Mojmír Kasalický. In: Koloproktologie. - Praha : Mladá fronta, 2018. - ISBN 

978-80-204-4625-1. - S. 128-133 [print]. 

Robotická abdominální chirurgie - vývoj a očekávaný přínos / Miroslav Ryska. 

In: Sborník odborných článků. - Benešov : Nemocnice Rudolfa a Stefanie, 2018. - ISBN 978-

80-270-3678-3. - S. 50-59 [print]. 

• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

Complications after laparoscopic sleeve gasatrectomy : 10 years' experience / Mojmír 

Kasalický, Eva Koblihová, Jaroslav Pažin. In: IFSO 2018. - Dubaj : MCI Middle East, 2018. - 

S. 20 (P020). 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179333&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=175150&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=63624&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183298&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183025&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183345&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED


176 
 

Na chloramfenikol sme nezabudli / A. Kršáková, M. Soľavová, A. Strehárová. 

In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Praha : Česká společnost 

infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 62..  

Analýza outbreaku vankomycín-resistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici 

Trnava / L. Micháliková et al. In: XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - 

Praha : Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2018. - S. 68..  

• FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

Nové trendy v ošetrovateľstve V. [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou / Andrea Botíková, Jana Martinková, Silvia Puteková 

(eds.). - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 

2018. - online; 119 s. - ISBN 978-80-568-0151-2. 

• GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 

z predchádzajúcich kategórií 

Doporučené postupy v medicíně / Miroslav Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-

9351. - Roč. 97, č. 9 (2018), s. 407. 

Multidisciplinární týmy : jak dál? / Miroslav Ryska. In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-

9351. - Roč. 97, č. 4 (2018), s. 147-148. 

Ohlédnutí za letošním kongresem sekce mladých chirurgů / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 8 (2018), s. 359. 

Rozhledy v chirurgii na prahu 98. ročníku - tři novinky / Miroslav Ryska. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 46. 

Biele srdce pre Alenu Uríčkovú a Máriu Musilovú / Jana Boroňová, Ľubica Ilievová. 

In: Universitas Tyrnaviensis. - ISSN 1338-9025. - Roč. 7, č. 3 (2018), s. 5. 

Sympozium 3. Střešovické videokazuistiky z laparoskopie / Mojmír Kasalický. 

In: Rozhledy v chirurgii. - ISSN 0035-9351. - Roč. 97, č. 1 (2018), s. 47. 

Vzácny dokument k dejinám ošetrovateľského vzdelávania / Ľubica Ilievová, Erika 

Juríková. In: Novinky z radnice. - ISSN 1339-8989. - Roč. 29, č. 5 (2018), s. 16-18. 

 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179052&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=179052&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=47364&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=85955&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46801&fs=F4CD3F087E2E42AD8317136E2A4E3FED
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Projekty, na ktorých participovali členovia KOŠ v roku 2018 

A. Projekty podané  / riešené na Katedre ošetrovateľstva – 4 / 0 

002TTU-4/2019 Multimediálna učebnica ošetrovateľských intervencií pre študentov 

nelekárskych a lekárskych študijných odborov – nefinancovaný/neriešený 

003TTU-4/2019 Optimalizácia praktickej výučby v klinickom prostredí v študijnom odbore 

Ošetrovateľstvo – nefinancovaný/neriešený 

010TTU - 4/2019 Výučba predmetu Prvá pomoc pre nelekárske zdravotnícke odbory – 

nefinancovaný/neriešený 

004TTU-4/2019 Kontinuita teórie a praxe vo vyučovaní predmetu Ošetrovateľstvo v primárnej 

starostlivosti a ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) – 

nefinancovaný/neriešený 

B. Projekty podané pod gesciou inej katedry / pracoviska – financované 

Projekt: „Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v 

ošetrovateľskom vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom 

výskume“. Medzinárodný vedecký projekt (financuje Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, 

Praha), 2016 – 2019 

Projekt VEGA „Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných 

sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia“, 2018-2020 

 

Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2018 

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

tematickým zameraním–ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, veda a výskum 

v ošetrovateľstve, minulosť a súčasnosť sesterskej profesie či klinické prostredie vo vzdelávaní 

sestier, ktorá sa konala 7. novembra 2018 v aule 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. 

 

7.3.4 Domáca a medzinárodná spolupráca 

A. Spolupracujúce domáce univerzity a inštitúcie 
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• Fakultná nemocnica Trnava 

• Ministerstvo zdravotníctva SR 

• Ministerstvo školstva SR 

• Lekárska fakulta UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva Martin 

• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava 

• Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

• Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

B. Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 

• UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe, ČR 

• FN Motol Praha, ČR 

• Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR 

• Univerzita Palackého Olomouc, ČR 

• Masarykova univerzita, Brno, ČR 

• Západočeská univerzita, Plzeň, ČR 

• UK Department of Nursing, Faculty of HumanSciences, University Sofia, Bulgaria 

• Akademia Polonijna w Częstochowie, Poľsko  

 

7.3.5 Ďalšie aktivity katedry 

ČLENSTVÁ  V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

Vedecká rada FZSP TU 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  
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Akademický senát TU FZSP  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – podpredsedníčka  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.  

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

PhDr. Alena Uríčková, PhD. 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD. 

PhDr. Gabriela Doktorová, 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 Trnave 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch 

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 
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Členstvo v redakčných radách: 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

- Člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR 

- Člen RR – Zdravotnícke listy – TnU A. Dubčeka v Trenčíne, SR 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

- členka Redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna 

práca 

 

Členstvo v edičnej rade 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

- vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM 

 

Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V. 

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové 

trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej univerzity 

prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. 

Piaty ročník tohto vedeckého podujatia sa venoval zaujímavým a aktuálnym témam z oblasti 

ošetrovateľstva ako sú ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, veda a výskum 

v ošetrovateľstve, minulosť a súčasnosť sesterskej profesie či klinické prostredie vo vzdelávaní 

sestier. Pozvanie na konferenciu prijali významní domáci a zahraniční hostia. Úvodné slová 

patrili ministerskej sestre PhDr. Darine Dányiovej a prezidentke Slovenskej komory sestier 

a pôrodných asistentiek Mgr. Ivete Lazorovej, dipl. p.a. Doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD. 

hovorila o rozdieloch v zdravotnej gramotnosti u vybraných skupín obyvateľstva, Mgr. Zdeňka 

Mikšová, PhD. s kolektívom autorov prezentovali tému „Muži v profesi všeobecné sestry“.  

Popoludní prebehol v Aule Pazmáneum blok prednášok „Predstav svoju nemocnicu“, ktorého 

sa zúčastnili predstavitelia niekoľkých slovenských nemocníc a zdravotníckych zariadení, ale 

i zástupcovia Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser z Viedne. Konferencia sa tešila 

vysokej účasti zo strany akademických zamestnancov, sestier, iných zdravotníckych 
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pracovníkov i študentov. Sprostredkovala nové zaujímavé trendy v ošetrovateľstve, podnietila 

bohatú odbornú diskusiu a otvorila priestor pre ďalšiu spoluprácu.  

 

Foto 1: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.  
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Foto 2: Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.  

 

Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri príležitosti 

Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a 

pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné, ktoré 

si svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a 

vďaku. Jednou z nich bola aj PhDr. Alena Uríčková, PhD. – členka Katedry ošetrovateľstva, 

ktorej bola udelená cena v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni. Slávnostné 

odovzdávanie ocenení Biele srdce na republikovej úrovni sa konalo dňa 18. 05. 2018 v Senci. 

 

Foto 3: Biele srdce 2018  

 

Ocenenie pre doc. PhDr. Janu Boroňovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva 

Pri príležitosti Dňa učiteľov  10. apríla 2018 v aule Pazmaneum na  Slávnostnej 

akadémii  rektor univerzity Marek Šmíd odovzdal doc. PhDr. Jane Boroňovej, PhD. Cenu 

Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti.   
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Florence roka 2018 

Študenti Ošetrovateľstva: Nikola Krajčíková, Marianna Hlavínková, Aneta Hodorová a Vlado 

Zátopek  v Spišskej Novej Vsi reprezentovali našu Alma Mater v súťaži Sestra roka 2018. Do 

TOP 20 sa dostali z celkového počtu 182 prihlásených študentov z celého Slovenska. 

 

 

Foto 4: Florence roka 

 

DETI - DEŤOM 

V priestoroch ošetrovateľských techník v PKaLD sme dňa 11. 12. 2018 privítali oddiel skautov 

- ,,Vydier“ vo veku od 6 do 8 rokov pod vedením Ľ. Šarkozyho a P. Dobríka, ktorí sú súčasťou 

Skautského zboru – Federácie skautov Európy Jána Pavla II v Trnave a doc. PhDr. Mgr. Patrície 

Dobríkovej, PhD. et PhD. Študentky 3. ročníka Orijana Krajčík, Barbora Jevičová, Zlatica 

Olexová a Veronika Hricová, pod vedením PhDr. Aleny Dziackej, PhD. im demonštrovali 

poskytovanie prvej pomoci na modelových situáciách. Podujatie pre malých poslucháčov bolo 

poučné a za záchranu človeka boli odmenení keramickým ,,srdiečkom“.     

Mladí skauti priniesli kamarátom na detské oddelenie svoje obľúbené hračky.   



184 
 

 

 

Foto 5: Deti – deťom 

 

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb 

Dňa 15.11.2018 sa študenti prvého a druhé ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, 

Katedry ošetrovateľstva Trnavskej univerzity spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnili exkurzie 

v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Na úvod nás privítala 

námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť pani  PhDr. Oľga 

Sekaninová, ktorá nám poskytla všeobecné informácie o Národnom ústave srdcových 

a cievnych chorôb. Oddelením zlyhávania a transplantácie srdca  nás sprevádzala vedúca sestra 

PhDr. Gabriela Šuttová. V rámci exkurzii prebiehal v Národnom ústave srdcových a cievnych 

chorôb 3.ročník workshopu o problematike preležanín s názvom Stop dekubitom, kde bol 

bohatý edukačný program. Vidieť sme mohli praktické ukážky lepenia špeciálnych náplastí, 

polohovanie pacientov, výživové doplnky, ochrannú kozmetiku ai. V rámci exkurzie sme sa 

dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o problematike prevencie a liečby dekubitov. 

 

Návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni 

Dňa 5.12. 2018 sa konala návšteva Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser vo Viedni. 

Exkurzie v Kuratoriu sa zúčastnilo 6 študentiek 2.ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
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práce, Katedry ošetrovateľstva, ktoré ju vyhrali na Konferencii Nové trendy v ošetrovateľstve 

V. Študentky navštívili zariadenia Haus Mariahilf a Haus Wieden. 

 

Erasmus+ mobility 

Program EU Erasmus+ zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je 

zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, 

odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie 

programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu 

celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu 

Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, 

Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).V rámci kľúčovej 

aktivity realizuje Trnavská univerzita, FZaSP mobility štúdium, stáž, výučbu a školenie 

(štúdium a výučbu na základe uzavretých a platných Erasmus+ biletrálnych dohôd). Záujem o 

stáže študentov, zamestnanecké mobility aj nábor buddies pre prichádzajúcich študentov sa 

neustále zvyšuje. 

 

Erasmus+ mobility na Katedre ošetrovateľstva za rok 2018: 

Vyslaní tvoriví zamestnanci: 

• Ilievová Ľubica, Univerzita Karlova v Praze, ČR 

Výslaní študenti: 

• Bilková Barbora, Slezská univerzita v Opavě, ČR 

• Hudáčková Paula, Univerzita Karlova v Praze, ČR 

 

VÍZIA DO ROKU 2019 

Plánované aktivity: 

• vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve VI., 

• participácia na aktivitách podporujúcich zdravie: Dni zdravia 2019, 

• Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi, 
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• 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 vysokými školami, 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 Erasmus, 

• znížiť záťaž učiteľov v priamej výučbe jej postupným nahrádzaním pomocou 

kombinovanej výučby založenej na platforme MOODLE. 
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7.4 Výročná správa o činnosti Katedry sociálnej práce 

Katedra sociálnej práce (KSP) poskytuje vzdelanie v jednom bakalárskom študijnom programe 

(Sociálna práca), dvoch magisterských študijných programoch (Sociálna práca a Riadenia a 

organizácia sociálnych služieb) a jednom doktorskom programe (Sociálna práca). Katedra 

sociálnej práce realizuje intenzívnu medzinárodnú spoluprácu tak v rámci medzinárodných sietí 

(European Research Institute for Social Work, SOWOSEC, 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 

a široká pedagogická i vedecká spolupráca tak pri spoločných publikáciách s domácimi i 

zahraničnými odborníkmi, ako aj výskumných úlohách. Práce pracovníkov katedry sú citované 

inými autormi doma aj v zahraničí. Výsledkom vyššie spomínaných aktivít je hodnotenie 

katedry v komplexnej akreditácii vysokých škôl v roku 2015, kde dosiahla celkový výsledok 

B+. Členovia katedry dosahujú významné vedecké výsledky, o čom svedčí aj citovanie ich prác 

a skutočnosť, že sú pravidelne oslovovaní na vypracovanie recenzií vedeckých článkov, 

vedeckých a odborných monografií publikovaných v domácich a zahraničných 

vydavateľstvách. Sú členmi vedeckých rád vysokých škôl, doktorských, habilitačných a 

inauguračných konaní v SR, ČR i Maďarsku a pracujú v odborných a poradných komisiách pri 

MPSR SR, MŠVVŠ SR a MS SR. V rámci Erasmus+ programu pravidelne prednášajú na 

partnerských zahraničných univerzitách v Rakúsku, Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Poľsku a 

Česku. Tiež pôsobia v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov – zahraničných a 

domácich. Sú členmi vedeckých a organizačných výborov významných vedeckých konferencií, 

vedúcimi odborných sekcií a tiež organizátormi domácich medzinárodných vedeckých 

podujatí. Členovia katedry sú členmi významných profesionálnych organizácií, pracujú v 

riadiacich orgánoch, správnych radách a dozorných radách takých organizácií ako sú AVSP , 

ERIS, CEVS a taktiež sa úspešne podieľajú na riešení výskumných medzinárodných a 

domácich projektov v agentúrach APVV, VEGA, FP7, Visegrad Fund, SAMRS (SlovakAid), 

a ďalších.  

 

7.4.1 Organizácia katedry 

Členovia Katedry sociálnej práce v roku 2018  

A. Interní zamestnanci KSP  

Poverený vedením katedry:  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. (do 31.5. 2018)  
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doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (od 1.6. 2018)  

Zástupcovia vedúcich katedry:  doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. (do 31.5.. 2018)  

Mgr. Peter Patyi, PhD. (od 1.6. 2018)  

Tajomníčky katedry:   doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. (do 31.5. 2018) 

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. (od 1.6. 2018) 

Profesori:   prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.  

Docenti:     doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.  

doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD.  

doc. Jana Keketiová, PhD.  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.  

Odborní asistenti:    Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.  

Mgr. Michaela Hromková, PhD.  

Mgr. Andrej Kállay, PhD.  

Mgr. Zuzana Kráľová, PhD.  

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.  

Mgr. Peter Patyi, PhD.  

Mgr. Dominika Uhnáková, PhD.  

Interní doktorandi:    Mgr. Beáta Danišová  

Mgr. Martin Gál  

Mgr. Ľubica Nicolussi  

Mgr. Barbora Rajnáková  

Mgr. Veronika Schmidtová  

Mgr. Sandra Silná  
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B. Externí spolupracovníci  

KSP:    JUDr. Tatiana Begányiová  

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.  

prof. Ladislav Bučko  

Ing. Lucia Horská, PhD.  

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.  

 

Profesionálne zameranie interných členov Katedry sociálnej práce  

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. - absolvovala magisterské štúdium na sociálnej práce na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU, ktoré ukončila v roku 2009. Následne pokračovala 

ako interná doktorandka rovnako na TU FZaSP. PhD úspešne obhájila v auguste 2012. Odvtedy 

pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce, Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce, Trnavskej univerzity v Trnave. Pedagogicky a vedecky sa zameriava na oblasť chudoby, 

sociálnej exklúzie a sociálnej práce s rodinou. Do týchto oblastí orientuje tiež publikačnú 

činnosť. Bola členkou riešiteľského kolektívu v projektoch: VEGA č. 1/0957/11 Evalvácia 

sociálnych služieb, Projekt č. 11/TU/13 Vplyv chudoby na fungovanie rodinného systému; 

APVV-0524-12 Identita sociálnej práce; APVV - 14 – 0646 Analýza potrieb sociálnej služby 

v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska; APVV-16- 0205 Identifikácia 

mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu; VEGA 1/0341/17 Identifikácia prejavov 

sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie 

rodiny; VEGA projekt: 1/0322/18 – Pracujúca chudoba. 

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. - sa zameriava najmä na sociálnu politiku, sociálne 

zabezpečenie a sociálnu ekonomiku v národnom i medzinárodnom kontexte, na sociálnu i 

psychoterapeutickú intervenciu, komunikáciu, interkulturálnu komunikáciu. V rokoch 2004- 

2012 pôsobil ako sociálny pracovník a manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, 

Kambodža. Pravidelne prednáša na univerzitách vo Viedni, Debrecíne, Ostrave, Katowiciach a 

v Kambodži. V roku 2017 obdržal za svoje pôsobenie v Kambodži štátne vyznamenanie 

Kambodžského kráľovstva (Officer) a v roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v 

Londýne.  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - má hlavný pracovný pomer na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, kde sa venuje prednáškovej a publikačnej 
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činnosti. Okrem toho prednáša na Filozofickej Fakulte Trnavskej Univerzity na katedre 

psychológie, taktiež na RKCMBF UK v Bratislave a v rokoch 2016-2018 na Masarykovej 

Univerzite v Zlíne. Od roku 2017 do roku 2022 bola menovaná ako AFFILIATED FACULTY 

in the Department of Health Administration and Human Resources Panuska College of 

Professional Studies, University od Scranton - USA. Vedecky sa orientuje na sociálnu prácu v 

zdravotníctve, pričom nosnou témou jej odborných i vedeckých prác je komplexný prístup v 

práci s ťažko chorými a zomierajúcimi so zreteľom na sociálne a psychologické súvislosti. 

Okrem publikačných, výskumných a aplikačných výstupov na Slovensku, spolupracuje aj so 

zahraničnými partnermi pri rôznych výskumných štúdiách a výmenných vzdelávacích stážach. 

Od roku 2003 je hlavný organizátor a garant medzinárodných konferencií v oblasti paliatívnej 

starostlivosti. Snaží sa odborne, vedecky i prakticky podporovať sociálnu prácu, klinickú 

psychológiu a taktiež aj interdisciplinárnu kooperáciu v hospicoch na Slovensku. Súvisiacimi 

témami na ktoré sa zameriava je aj prevencia syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. 

Okrem uvedeného sa venuje aj výskumu v sociálnej práci a štatistickému spracovaniu v 

teoretickej i praktickej rovine. V praxi pôsobí ako klinický psychológ v Hospici Milosrdných 

sestier v Trenčíne a je terapeutkou Ráchelinej vinice pre ženy po spontánnych a umelých 

potratoch. Aktuálne dokončuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej 

analýze.  

Mgr. Michaela Hromková, PhD. - je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej 

práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa 

problematike zdravotného postihnutia, formálnemu a neformálnemu opatrovateľstvu, 

sociálnym službám, marketingu a fundraisingu v sociálnych službách a ekonomike a sociálnej 

ekonomike. Pracovala ako projektová koordinátorka medzinárodného 7 – rámcového projektu 

GENOVATE (trvanie projektu 2012 – 2016). V súčasnosti je členkou projektového tímu APVV 

Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. V 

minulosti bola zapojená do VEGA projektu Evaluácia sociálnych služieb a projektu APVV 

Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska. Je spoluautorkou vedeckej monografie Sociálne 

služby, súčasný stav a možnosti merania ich kvality a Včasná intervencia, vývoj, súčasný stav 

a teoretické východiská.  

PhDr. Andrej Kállay, PhD. - sa od začiatku pôsobenia na Katedre sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave venoval oblastiam organizácie a riadenia sociálnych služieb a trendom a 

výzvam v sociálnej práci. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných 

projektov. Je členom redakčnej rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca a členom redakčnej 
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rady Európskeho výskumného inštitútu v sociálnej práci. Spolupracuje s viacerými domácimi 

a zahraničnými univerzitami a organizáciami v oblasti sociálnej politiky, sociálnej práce. 

Členom Katedry sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bol do marca 2018.  

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. - pracovala na Trnavskej univerzite ako pedagóg od jej 

vzniku a bola členkou Katedry sociálnej práce do 01. septembra 2018. Vo svojej pedagogickej 

činnosti sa venuje vedeniu odborných seminárov v nemeckom jazyku ako aj vyučovaniu 

základov pedagogiky a projektovaniu v sociálnej práci. V medzinárodnom projekte 

SOWOSEC, v ktorom pracovalo sedem zahraničných univerzít a vysokých škôl, zastupovala 

FZaSP a aktívne sa podielala pri kreovaní nového študijného programu Riadenie a organizácia 

sociálnych služieb, ktorého je i spolugarantkou. Tento študijný program bol vypracovaný v 

spolupráci s vysokými školami a univerzitami v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, 

Českej republike ,Rumunsku a v Poľsku. V období trvania projektu mala možnosť prednášať v 

Maďarsku i v Rakúsku. V rámci študijného programu ROOS koordinovala študijné pobyty 

zahraničných študentov, sprevádzala ich po vybraných sociálnych zariadeniach a tlmočí. 

Každoročne organizuje konferenciu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov s 

medzinárodnou účasťou v nemeckom a anglickom jazyku. Je členkou redakčnej rady časopisu 

Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung, vydávaného v Nemecku.  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. - sa profesionálne zameriava hlavne na oblasť SP v 

zdravotníctve, tiež na oblasť Sociálnej práce so seniormi a na Odborné praxe. Súčasťou jej 

pedagogickej činnosti je aj oblasť sociálnych služieb. Vedecky sa orientuje hlavne na oblasť 

rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím, je členkou riešiteľského kolektívu v projekte 

APVV – 14 – 0646- Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 

podmienkach Slovenska. V súčasnosti pôsobí aj v projekte Vega - 1/0322/18 – 11 Pracujúca 

chudoba. V minulosti participovala na projekte APVV Identita sociálnej práce v kontexte 

Slovenska. Na FZaSP je koordinátorkou študentov so špecifickými potrebami.  

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. - pôsobí ako vedúca špecifického pracoviska v Keni v regióne 

Kwale v rámci FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Zameriava sa najmä na rozvojové 

projekty v krajinách s nízkym ekonomickým príjmom, podvýživu detí do piateho roku života a 

na oblasť duševných ochorení. Od roku 2010 pravidelne pôsobí v Keni na špecifickom 

pracovisku v Kwale, kde zodpovedá za realizáciu vedecko-pedagogickej a rozvojovej činnosti. 

Počas roka 2018 zabezpečovala výučbu predmetu: Úvod do medzinárodnej rozvojovej 

spolupráce. V súčasnosti je asistentkou manažérky dvojročného projektu „Budovanie kapacít 
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zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie 

dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“ v trvaní rokov 2017-2019.  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. - sa vedecko-pedagogicky zameriava na oblasť teórie a metód 

sociálnej práce, sociálno-právnej ochrany a na forénznu sociálnu prácu. Je autorkou 8 

vedeckých monografií, 3 učebníc pre stredné školy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc s celoslovenskou pôsobnosťou. Je editorkou 3 

vedeckých monografií, editorkou a spolueditorkou 7 vedeckých zborníkov, 8 vysokoškolských 

textov a viac ako 140 príspevkov publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a 

vedeckých zborníkov. Bola zodpovednou riešiteľkou 4 projektov finančne podporených EU v 

úhrnnej sume 13 500 000 Sk (43.000 Euro), zodpovednou riešiteľku 2 projektov VEGA, 

zodpovednou riešiteľkou projektu APVV, a zodpovednou riešiteľkou expertíznych správ 

vypracovaných pre VÚC Bratislava a VÚC Trnava zameraných do oblasti sociálnych služieb. 

Je garantkou študijného programu sociálna práca na FZaSP TU v Trnave, predsedkyňou 

odborovej komisie pre PhD štúdium v odbore sociálna práce a členkou odborových komisií pre 

PhD štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a tiež na FH UK v 

Prahe, členkou vedeckých rád FZaSP TU v Trnave, PF KU v Ružomberku, FF UHK Hradec 

Králové.  

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. - je odbornou asistentkou. Venuje sa najmä etike 

sociálnej práce, profesijnému vývoju študentov a metodológii výskumu v sociálnej práci, 

predovšetkým kvalitatívnym postupom. Pôsobila aj ako postdoktorandka vo výskumnom 

projekte Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska. Okrem toho sa venuje aj 

nefarmakologickým prístupom v starostlivosti o ľudí s demenciami a kognitívnobehaviorálnej 

terapii. Je spoluautorkou viacerých monografií a vedeckých prác publikovaných v domácich aj 

zahraničných periodikách. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a 

sympózií, ako aj svetových kongresov. Prednášala na viacerých univerzitách na Slovensku, ale 

aj v Českej republike, Litve. Spolupracuje s Mestom Trnava pri tvorbe komunitného plánu a 

riešení sociálnych služieb pre viaceré ohrozené skupiny obyvateľov.  

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. - je internou odbornou asistentkou na Katedre 

sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo 

svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotného postihnutia, 

včasnej intervencie, klinickej sociálnej práce, špeciálne sociálnej práce v zdravotníctve ako aj 

problematike postavenia ľudí s duševným ochorením v spoločnosti. V súčasnosti je členkou 

projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 
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podmienkach Slovenska. V minulosti bola zapojená do projektu APVV Identita sociálnej práce 

v kontexte Slovenska. Je spoluautorkou vedeckej monografie Včasná intervencia, vývoj, 

súčasný stav a teoretické východiská.  

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - je poverená vedením katedry od leta 2018. Pracuje ako 

docentka sociálnej práce od roku 2009. Jej pedagogická, ako aj výskumná činnosť sa sústreďuje 

na dieťa a jeho rodinu, s preferenciou skúmania sociálnych rizík, spojených s fungovaním 

rodiny. Pracuje ako supervízorky odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi a s rodinami, 

aktuálne vedie aj viedla niekoľko vedeckovýskumných projektov, je publikačne aktívna v 

oblasti poradenstva a práce s rodinou. Je členkou niekoľkých legislatívnych pracovných skupín, 

členka profesnej komisie Komory sociálnych pracovníkov, členka redakčnej rady časopisu 

Sociální práce.  

Mgr. Peter Patyi, PhD. - je odborný asistent. Svoj odborný záujem zameriava na oblasti 

forenznej sociálnej práce, sociálnej práce s mládežou a oblasti kvantitatívnych výskumných 

stratégií v sociálnej práci. Výskumne sa dlhodobo venuje sociálnym aspektom extrémizmu a 

radikalizmu v slovenskej spoločnosti, sociálnej dezintegrácii, xenofóbii a rasizmu. Od r. 2004 

pôsobil v niekoľkých mimovládnych organizáciách, ktoré svoju činnosť zameriavajú na 

ochranu ľudských práv a slobôd.  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. - je docentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej pedagogickej a 

výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku zdravotného postihnutia, sociálnej práci v 

zdravotníctve a dejinám sociálnej práce, vedie sociálno-psychologické výcviky zamerané na 

sebapoznávanie a komunikáciu, prednáša sociálnu prácu so skupinou. Je členkou Európskeho 

výskumného inštitútu sociálnej práce (ERIS, www.evis.osu.cz), kde zastupuje TU FZaSP  v 

Trnave. Prednáša aj na univerzitách v zahraničí, najmä témy súvisiace s vývojom sociálnej 

práce na Slovensku a so sociálnou prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Ako členka 

odbornej pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, menovaná 

Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny spolupracovala na príprave Celoštátnej stratégie 

ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím. Je 

členkou vedeckých rád a redakčných rád časopisov doma aj v zahraničí. Ako spoluriešiteľka sa 

výskumne podieľala na viacerých domácich a zahraničných projektoch.  

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.  
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Mgr. Dominika Uhnáková - pôsobí na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na mieste postdoktorandky v projekte APVV 16-

0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu. Vo výskumnej činnosti 

sa zameriava na oblasť identity sociálnej práce a oblasť sociálnej práce s rodinou. Je tiež 

spoluriešiteľkou v projekte VEGA 1-0341-17 Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín 

vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny.  

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH - je internou docentkou na Katedre sociálnej 

práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa 

problematike manažmentu v sociálnej práci a riadeniu ľudských zdrojov. Jej filozofia vychádza 

zo skutočnosti, že úspešnosť organizácii je determinovaná kvalitou ich manažmentu a preto 

odovzdáva potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti študentom, aby vedeli efektívne 

vykonávať manažérske činnosti. Svoje skúsenosti odovzdáva študentom v odbornej praxi a 

supervízie a súvislej praxi, ktoré sú povinnou súčasťou dennej a externej formy štúdia sociálnej 

práce. Pracovala ako koordinátorka združenia ALUMNI na TU FZaSP, ktorého úlohou bolo 

udržať spojenie absolventov so svojou Alma Mater aj po úspešnom absolvovaní štúdia. Je 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Marketing a fundraising v sociálnych službách.  

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. - pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce FZaSP 

na Trnavskej univerzite v Trnave a je členkou Riadiaceho výboru Zdravé mesto a drogová 

prevencia v Trnave. Zameriava sa najmä na problematiku migrácie, na oblasť etnickej diverzity 

a interkulturálnej komunikácie azylu a sociálno-patologickým javom so zameraním sa najmä 

na oblasť závislostí. Podieľala sa na príprave študijného programu pre Univerzitu tretieho veku 

pod názvom Závislosť a spoluzávislosť. V rokoch 2003 - 2007 pôsobila ako sociálna 

pracovníčka v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža a v roku 2010 na 

rozvojovom projekte v Kwale, Keňa. Je členkou AVSP.  

Interní doktorandi Katedry sociálnej práce  

Mgr. Beáta Danišová - je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce. Témou jej 

dizertačnej práce je Etnicita ako identifikačný faktor u Rómov. Venuje sa etnicky senzitívnemu 

prístupu najmä pri práci v marginalizovaných rómskych komunitách. Pôsobí ako dobrovoľník 

v centre Koburgovo, kde pracuje najmä s rómskymi deťmi so sociálne vylúčenej lokality 

Coburgova v Trnave. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vedie rómsky spevácky súbor Romane 

čhavore jilestar.  
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Mgr. Martin Gál - je interným doktorandom na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2017 ukončil magisterský stupeň v 

študijnom programe sociálna práca na TU FZaSP v Trnave. Svoju bakalársku prácu zameral na 

tému Porovnanie systémov sociálnej politiky na Slovensku a vo vybraných krajinách (2015). 

Jeho magisterská práca mala názov Muži v sociálnej práci (2017). V rámci svojej dizertačnej 

práci sa venuje téme Život rodín žijúcich z minimálnej mzdy. V súčasnosti je členom 

riešiteľského kolektívu v projekte VEGA 1-0341-17/ Identifikácia prejavov sociálnej 

rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny a v 

projekte VEGA 1-0322-18/ Pracujúca chudoba. V rámci doktorandského štúdia v roku 2018 

absolvoval Jarní školu sociální práce, ktorá sa konala v Ostrave.  

Mgr. Ľubica Nicolussi - pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce FZaSP na 

Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci vyučovacieho procesu a predmetu Prax a Supervízia 

sprevádza študentov sociálnej práce do zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby. V rámci 

svojho doktorandského štúdia sa zaoberá problematikou syndrómu CAN s konkrétnou 

špecializáciou na zanedbávanie detí. V rokoch 2015 - 2016 absolvovala prax v domove 

sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici, v roku 2018 v Záujmovom združení rodina v 

Trnave. Od roku 2018 je členkou redakčnej rady Trnavskej univerzity, členkou AS TU FZaSP 

a členkou disciplinárnej komisie FZaSP TU. V roku 2018 pri príležitosti slávnostného otvorenia 

akademického roka 2018/2019 bola ocenená rektorom Trnavskej univerzity za dlhodobo 

vynikajúce študijné výsledky. V roku 2016 získala titul Bc. na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce TU a v roku 2018 získala titul Mgr. na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU.  

Mgr. Barbora Rajnáková - je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce TU v Trnave. 

Vyštudovala odbor sociálna práca na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2016. V rámci štúdia 

sa vo svojej bakalárskej práci zameriavala na problematiku sociálnej práce s klientom s 

onkologickým ochorením (2014) a v rámci diplomovej práce na problematiku sociálnej práce 

s juvenilnými delikventmi v oblasti znižovania rizika recidívy páchania trestnej činnosti (2016). 

V súčasnosti sa vo svojej dizertačnej práci zameriava na tému miesto a význam protektívnych 

faktorov v kontexte práce s deťmi s poruchami správania. Počas doktorandského štúdia 

absolvovala niekoľko mesačnú praktickú stáž v Rakúsku, v krízovom centre pre maloleté deti, 

patriacom pod Magistrát 11 mesta Viedeň. Je členkou Akademického senátu Trnavskej 

univerzity za študentskú časť.  

Mgr. Veronika Schmidtová - je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala odbor 3.1.14 
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Sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016. V rámci štúdia sa 

zameriavala na problematiku sociálnej práce s osobami s mentálnym postihnutím a 

reminiscencii ako aktivizačno-terapeutickému prístupu v sociálnej práci so seniormi. V 

súčasnosti sa v dizertačnej práci zameriava na potreby rodín s deťmi so zdravotným 

postihnutím. Pôsobila ako dobrovoľníčka v Banskej Bystrici v dennom stacionári, v programe 

Opri sa o mňa a je dobrovoľníčkou v Občianskom združení Spoľach. V súčasnosti pôsobí ako 

členka v projekte APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 

podmienkach Slovenska a v projekte APVV Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky 

CAN syndrómu. Od roku 2017 je členkou Rady kvality FZaSP a od roku 2018 je členkou 

Akademického senátu Trnavskej univerzity.  

Mgr. Sandra Silná - je internou doktorandkou Katedry sociálnej práce na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala bakalársky stupeň 

v odbore sociálna práca v zdravotníctve na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2015. V rámci 

svojej bakalárskej práce sa orientovala na problematiku primárnej prevencie obchodovania s 

ľuďmi u žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v okrese Trnava. Magisterský stupeň 

vyštudovala v odbore sociálna práca na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2017. V rámci 

magisterského štúdia sa zameriavala na problematiku šikanovania žiakov 7. ročníkov 

základných škôl v meste Trnava. V súčasnosti sa zameriava na oblasť fungovania rodín s 

dieťaťom s chronickým ochorením diabetes mellitus.  

 

7.4.2 Vzdelávací proces 

Katedra poskytuje vzdelanie v jednom bakalárskom študijnom programe (Sociálna práca), 

dvoch magisterských študijných programoch (Sociálna práca a Riadenia a organizácia 

sociálnych služieb) a jednom doktorskom programe (Sociálna práca). Všetky uvedené študijné 

programy sú akreditovanými študijnými programami, ktoré sa realizujú v dvoch formách – 

denné štúdium a externé štúdium. Charakteristika študijného programu Sociálna práca Sociálna 

práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť sociálnej práce 

na všetkých úrovniach. Študijný program je koncipovaný tak, aby zodpovedal medzinárodným 

štandardom pre vzdelávanie v sociálnej práci. Organizačne je štúdium členené na dva stupne: 

(Bc.) stupeň VŠ štúdia v trvaní 6 semestrov v dennej forme štúdia a 8 semestrov v externej 

forme štúdia. (Mgr.) stupeň VŠ štúdia v trvaní 4 semestrov v dennej forme štúdia a 5 semestrov 

v externej forme štúdia. Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky 

vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo 
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realizovať sociálnu prácu, súčasťou ktorej je aj poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci 

určenej všetkým skupinám obyvateľov odkázaným na niektorý z druhov a foriem sociálnej 

práce a sociálnych služieb. Študijné programy pre obidva stupne sú zostavené tak, aby 

poskytovali príležitosť pre získanie teoretického poznania potrebného pre výkon sociálnej práce 

v praxi a tiež pre nácvik a rozvoj praktických zručností najmä prostredníctvom odbornej praxe 

a supervízie. V štúdiu sa kladie dôraz na samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho 

kritického myslenia a podporu jeho profesionálneho rozvoja. Sociálna práca je 

multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním 

sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti 

občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu. 

Študijný program je organizovaný tak, aby pripravil budúcich absolventov pre výkon sociálnej 

práce v priamej praxi s klientom, v oblasti organizačnej a riadiacej činnosti so zameraním na 

sociálnu prácu a sociálne služby ako aj pre vedeckovýskumnú prácu v tejto oblasti. Absolventi 

nášho študijného programu sociálna práca (Bc., Mgr.) majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach 

a inštitúciách, ktoré pôsobia v rezortoch: ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, ministerstva 

spravodlivosti, a v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR a podobne. 

Hlavným ťažiskom uplatnenia absolventov študijného programu sociálna práca je priama prax 

realizovaná: priamo v teréne, v organizáciách štátnej správy a samosprávy, v neziskových 

organizáciách, ktoré realizujú sociálnu prácu a sociálne služby. Absolventi študijného 

programu sociálna práca majú možnosť uplatniť sa v nasledovných inštitúciách: detské 

domovy, zariadenia pre seniorov, reedukačné domovy, azylové domy, krízové centrá, 

resocializačné zariadenia, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ústavy pre výkon trestu odňatia 

slobody, komunitné centrá a nízkoprahové centrá, zdravotnícke zariadenia – nemocnice, 

kúpele, sanatóriá, LDCH, hospicové zariadenia a pod. Charakteristika študijného programu 

Riadenie a organizácia sociálnych služieb Magisterské štúdium v odbore Riadenia a organizácia 

sociálnych služieb prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium. Organizačne 

je štúdium členené na 4 semestre – (denné štúdium), 5 semestrov (externé štúdium). 

Magisterský študijný program je koncipovaný tak, aby sa mohol absolvent po jeho ukončení 

úspešne uplatniť v manažérskych pozíciách najmä v zariadeniach sociálnych služieb a 

subjektov angažovaných v oblasti sociálnej práce. Magisterský programu je akreditovaný aj 

ako spoločný študijný program (joint degree), v spolupráci so zahraničnými partnermi: 

Univerzita Debrecén, Fachhochschule Campus Wien, Ostravská univerzita, Hochschule 

München, Univerzita Katowice a ďalšími partnermi. Študijný program je výsledkom projektu 
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SOWOSEC, ktorý spolu s uvedenými partnermi realizovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity v Trnave. Súčasťou obsahu tohto programu sú aj predmety, ktoré 

kultivujú osobnosť študenta, poskytujú mu široký rozhľad a robia ho citlivým na etické 

dimenzie sociálnej práce. Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe Riadenie a 

organizácia sociálnych služieb sa môžu uplatniť v pracovných pozíciách: ako riadiaci 

zamestnanci na úrovni stredného a vyššieho manažmentu vo všetkých organizáciách 

poskytujúcich alebo koordinujúcich sociálne služby. To zahŕňa ako celkové vedenie 

organizácie, tak aj vedenie tímov, samostatných agend, rôznych úsekov alebo medziodborovej 

spolupráce, ako zamestnanci, ktorí vedú a podporujú odborný rast nových a začínajúcich 

pracovníkov a zabezpečujú praktickú výučbu na pracoviskách, ako zamestnanci pre plánovanie 

arealizáciu regionálnych, národných amedzinárodných projektov, pracovníci vnadnárodných 

inštitúciách vdanej oblasti, ako zamestnanci v oblasti fundraisingu organizácie, ako vedúci 

zamestnanci voblasti manažmentu kvality, evaluácie, školenia a ďalšieho vzdelávania v v 

sociálnych inštitúciách, ako výskumníci, analytici a koncepční zamestnanci v inštitúciách 

zaoberajúcich sa riadením sociálnych služieb na úrovni lokálnej, oblastnej a centrálnej, ako 

zamestnanci vykonávajúci poradenské funkcie vo verejnej správe, poprípade politickej 

reprezentácii, v zvláštnom prípade pri vedení oddelenia vo vzťahu ku komunitnému 

plánovaniu, ako vedúci zamestnanci v personálnej úrovni organizácie poskytujúcej alebo 

koordinujúcej sociálne služby.  

 

7.4.3 Vedecko výskumná činnosť katedry 

Publikačná a prednášková činnosť  

V roku 2018 publikovali členovia Katedry sociálnej práce celkovo 56 publikácií viď tabuľka č. 

57.  

Tab. č. 57: Zoznam publikácií Katedry Sociálnej práce v roku 2018 

Kategória publikácie Počet 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 12 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 2 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 6 
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 10 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 7 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3 

BCI Skriptá a učebné texty 3 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 5 

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 2 

 SPOLU 59 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

MYDLÍKOVÁ, E. 2018. Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny - 1. vyd. - Trnava 

(Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 

pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 

2018. - 127 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-568-0079-9. - TUT ID E072641. - TUTZSKSP  

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS  

DOBRÍKOVÁ, P., MEŠKOVÁ, B. 2018. Význam canisterapie v paliatívnej starostlivosti. In: 

Onkologie. 12(Suppl A) Hospicová a paliativní péče. 12/2018. ISNN 1802-4475p, ISNN 1803-

5345e.s. 26-29. SCOPUS.  

DOBRÍKOVÁ, P., PREDÁČOVÁ, S., SLANÁ, M., SLANÝ, J.: Early intervention in type 1 

diabetes melitus patients according to metabolic compensation and use of instrumental social 

support. Včasná intervencia pri ochorení diabetes mellitus 1. typu z hľadiska úrovne 

metabolickej kompenzácie a využívania inštrumentálnej sociálnej opory. 

Sociálnopsychologické dôsledky včasnej intervencie u detí s diabetes mellitus 1. typu. In: 

Československá pediatrie. ISSN 0069-2328. Roč. 73, č. 1, s. 32-39. SCOPUS.  

DOBRÍKOVÁ, P., STACHUROVÁ. D., SLANÁ, M., LITTLECHILD, B. 2018. The quality 

of life of hospitalized and outpatient oncological patients [print] In: Kontakt. ISSN 1212- 4117. 

Vol. 20, no. 1, p. e57-e62. SCOPUS.  
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LEVICKÁ, J. 2018. Prínos Ústavu M.R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na 

Slovensku In: Sociální práce / Sociálna práca. ISSN 1213-6204. Roč. 18, č. 5, s. 35-51. 

SCOPUS.  

KOVALČÍKOVÁ, N., BÁNOVČINOVÁ, A. 2018. Intergenerational solidarity from the 

perspective of different generations. In Sociální práce/Sociálná práca. ISSN 1213-6204. Roč. 

18, č. 1, s. 67-83.  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., DOBRÍKOVÁ, P., SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M. 

2018. Quality of life in parents of children with cerebral palsy – a comprehensive overview. In: 

Quality and Its Perspectives, with the subtitle: Multidisciplinary Approach to Patient Care. 

Padubice: University of Pardubice, Faculty of Health Studies.. p. 53-61  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SCHNEIDEROVÁ, K., DOBRÍKOVÁ, P., SLANÁ, 

M., HROMKOVÁ, M. 2018. Možnosti zvládania nezvratnej progresie Duchennovej 

muskulárnej dystrofie v procese zmierovania sa so smrťou z pohľadu rodiča. In: Onkologie. 

12(Suppl A) Hospicová a paliativní péče. 12/2018 ISNN 1802-4475p, ISNN 1803-5345e .s. 39-

42. SCOPUS.  

PREDÁČOVÁ, S., DOBRÍKOVÁ, P. 2018. Scientific Findings Regarding Palliative Sedation 

in Relation to Existential Distress. In: Onkologie. 12(Suppl A) Hospicová a paliativní péče. 

12/2018. ISNN 1802-4475p, ISNN 1803-5345e. s. 12-15. SCOPUS.  

SLANÁ M., HROMKOVÁ M., MOLNAROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SCHNEIDEROVÁ, 

K. 2018. Everything has changed: Reflection of parenting children with Duchenne muscular 

dystrophy. In: Pensée plurielle: Recherches participatives et/ou collaboratives. ISBN 978-2- 

8073-9235-9. ISSN 1376-0963. Vol. 48, Issue 2, s. 133-143.  

SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SLANÝ, J. 2018. 

Psychosociální kontext pacientů s muskulárními dystrofiami. In: Pediatrie – účasť na XX. 

Prešovských pediatrických dňoch s medzinárodnou účasťou.  

ŠKODOVÁ Z., BÁNOVČINOVÁ, Ľ., BÁNOVČINOVÁ, A. 2018. Attitudes towards 

communication skills among nursing students and its association with sense of coherence. In: 

Kontakt. ISSN 1212-4117. Roč. 20, č. 1, s. 18-23.  

MYDLÍKOVÁ, E. 2018. Diagnostikovanie versus posudzovanie v sociálnej práci. In: Sociální 

práce/sociálna práca.- ISSN 1213-6204.-Roč.18,č.6 (2018), s.58-64. (SCOPUS)  
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ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS  

BOTEK, O. 2018. Challenges of early child intervention in Slovakia and The Czech republic. 

In: Acta Missiologica. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2, pp. 98-105. WOS.  

LEVICKÁ, J., LEVICKÁ, K., BÁNOVČINOVÁ, A., KOVALČÍKOVÁ, N. 2018. Several 

risks related to the introduction of an early interventionservice in the Slovak republic. In: Acta 

Missiologica. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2, pp. 106-118. WOS.  

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Chronic child 

diseases as the area of interest for social work services, SocioTime, Scientific journal, Volga 

State Universitz of Technology, Russia. ISSN 2410-0773.  

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

GÁL, M., LEVICKÁ, K. 2018. Minimálna mzda ako nástroj sociálnej politiky. In: Revue 

sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 2, s. 18-29.  

HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Reflektovanie 

zmien života rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne očami samotných rodičov. In: 

Disputationes scientificae.  

KRÁĽOVÁ, Z., JANTOŠOVIČOVÁ, L. 2018. Projekt integrácie detí so zdravotným 

postihnutím do formálneho vzdelávania v regióne Oromia v Etiópii. In: Revue sociálnych 

služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 1, s. 54-70.  

LEVICKÁ, J., LEVICKÁ, K. 2018. Kritická sociálna práca – Global Agenda a slovenská 

sociálna práca. In: Revue sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 2, s. 42-51.  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Faktory 

ovplyvňujúce kvalitu života rodičov dieťaťa s DMO. In: Studia Scientifica Facultatis 

Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232. Roč. 17, č. 4, s. 63-69.  

RAJNÁKOVÁ, B. 2018. Sociálno-ekonomické zázemie mladistvých klientov s poruchami 

správania. In: Revue sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 2, s. 64-73.  

RAJNÁKOVÁ, B., LEVICKÁ, J. 2018. Reflektovanie reziliencie očami odborníkov. In: Revue 

sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 1, s. 72-85.  

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
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DANIŠOVÁ, B., LEVICKÁ, J., GÁL. M. 2018. Ethnisch-sensiviter Ansatz in der Slowakei. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

2018. ISBN 978-80-8105-958-2. s. 18-23.  

GÁL, M., LEVICKÁ, J., RAJNÁKOVÁ, B. 2018. Minimum wage in Slovakia and selected 

European countries. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-958-2. s. 108-115.  

RAJNÁKOVÁ, B., LEVICKÁ, J., DANIŠOVÁ. B. 2018. Resilienz bei Jugendlichen mit 

Verhaltensstörungen. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, ISBN 978-80-8105-958-2. s. 83-90.  

SCHMIDTOVÁ, V., SLANÝ, J. 2018. Support group as a non-pharmacological approach in 

the care of a person with Alzheimer´s disease / In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. 

Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-958-2. s. 166-169.  

SILNÁ, S., KOVALČÍKOVÁ, N. 2018. The quality of life in celiac disease patients. In: 

Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava : Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 

978-80-8105-958-2. s. 170- 173.  

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

BÁNOVČINOVÁ, KOVALČÍKOVÁ, N., LEVICKÁ, J. 2018. Specifics of Family 

Functioning with Children with Disabilities. In: SGEM 2018. Sofia : STEF92 Technology. 

ISBN 978-619-7408-55-3. ISSN 2367-5659. pp.795-802.  

BÁNOVČINOVÁ, A., ŠELPÖCIOVÁ, Z. 2018. The Influence of Parenthood on the Risk 

behavior of Youth. In: SGEM 2018. Sofia : STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-55-3. 

ISSN 2367-5659. pp.915-922.  

GÁL, M., LEVICKÁ, J. 2018. Chudoba ako riziko ohrozujúce fungovanie rodiny/ Martin 

Konferencia v Hradci Králové 2018  

KOVALČÍKOVÁ, N., SILÁ, S., MLYNČEKOVÁ, V. 2018. The Needs of Families with a 

Child with Disability. In: SGEM 2018. Sofia : STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408- 55-

3. ISSN 2367-5659. pp. 923-930.  

LEVICKÁ, K., DOBÍKOVÁ, P., PREDÁČOVÁ, S., TRUHLÁŘOVÁ, Z., VOSEČKOVÁ, A. 

2018. Social and Psychological Aspects of Coping with Disease in Type 1 Diabetes Adolescent 

Patients in Context of Differing Level of Metabolic Compensation. In: SGEM 2018. Sofia: 

STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-55-3. ISSN 2367-5659. pp.745-756.  
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RAJNÁKOVÁ, B., LEVICKÁ, J. 2018. Aktuálny stav skúmania reziliencie u mládeže s 

poruchami správania v rezidenciálnej starostlivosti. Konferencia v Hradci Králové 2018 

UHNÁKOVÁ, D. 2018. Súčasné možnosti sociálnej práce pri práci s rodinou v ekonomických 

ťažkostiach. Konferencia v Hradci Králové 2018  

UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Potential negative impacts of the divorce process as a 

form of psychological violence. SGEM 2018, Albena, Bulgaria, pp. 313 – 319.  

UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Public opinion about physical punishment of children 

in Slovakia. Riga 2018  

ŽÁKOVÁ, M., KRAJČÍROVÁ, M. 2018. Quality of life of men and women using drugs in 

Western Slovakia [elektronický zdroj]. In: SHS Web of Conferences. London: Édition Diffusion 

Presse Sciences. ISBN 978-2-7598-9059-0. pp. 1-12 [online].  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Život rodín detí 

s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne. In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. 

Ružomberok: Verbum, ISBN 978 – 80 – 561 – 0563 – 4, s. 128 – 138. 143.  

KRIŽANOVÁ, K., DOBRÍKOVÁ, P. 2018. Fakty a mýty o liečbe bolesti z medicínskeho a 

sociálnopsychologického pohľadu. In. Zborník z 8. ročník medzinárodnej konferencie 

hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: FZaSP TU. ISBN 978-80-568-0142-0. str. 12- 

21.  

LEVICKÁ, J. 2018. Misia ako formatívny prvok sociálnej práce. In: Premeny sociálnej práce 

v čase. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-544-5. s. 6- 

12.  

LEVICKÁ, K. 2018. Montessori pre seniorov s demenciou. In: Expresívne terapie vo vedách o 

človeku 2018. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-561-0563-4. s. 171-177.  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Demencia ako 

jedna z tém v paliatívnej starostlivosti / Dementia as One of the Topics in Palliative Care. In: 

Zborník z 8. ročníka medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: 

FZaSP TU. ISBN 978-80-568-0142-0. s. 52-59.  

UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Vybrané identifikátory ovplyvňujúce profesijnú 

identitu sociálnych pracovníkov na Slovensku. In: Premeny sociálnej práce v čase. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-544-5. s. 21-27.  
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MYDLÍKOVÁ, E. 2018. Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky synCAN. In: Čo s 

bielymi miestami v efektívnej pomoci obetiam domáceho násilia. Trnavská univerzita v 

Trnave,2018. – s. 33-38. ISBN 978-80-568-0153-6  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií  

LEVICKÁ, K., UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Professional identity of social work - 

comparison of Czech Republic and Slovakia. In: 8th European conference for social work 

research. Edinburgh: University of Edinburgh, School of social and political science. ISBN 

978-1-9999205-7-9. p. 46.  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií  

BÁNOVČINOVÁ, A. KOVALČÍKOVÁ, N., LEVICKÁ, J. 2018. Vplyv formálnych a 

neformálnych zdrojov opory na kvalitu života rodiny. In: Evaluácia včasnej intervencie. 

Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. ISBN 978-80-568-0109-3. s. 18-19.  

SCHMIDTOVÁ, V., SLANÝ, J., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Zdravotné 

postihnutie a súrodenecké vzťahy. In: Evaluácia včasnej intervencie. Trnava: Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce. ISBN 978-80-568-0109-3. s. 11-12.  

SILNÁ, S., KOVALČÍKOVÁ, N. 2018. Potreby rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím 

/ The needs of families with a child with disability. In: Evaluácia včasnej intervencie. Trnava: 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. ISBN 978-80-568-0109-3. s. 20.  

BCI Skriptá a učebné texty  

HROMKOVÁ, M., VAVERČÁKOVÁ, M. 2018. Marketing a fundraising v sociálnych 

službách. Trnava: FZaSP TU v Trnave . ISBN 978-80-568 0136. EAN978805680137  

VAVERČÁKOVÁ, M., HROMKOVÁ, M. 2018. Manažment v sociálnej práci. Trnava: FZaSP 

TU v Trnave. ISBN 978-80-568-0136-9. EAN 9788056801369.  

VAVERČÁKOVÁ, M., HROMKOVÁ, M. 2018. Riadenie ľudských zdrojov. Trnava: FZaSP 

TU v Trnave. ISBN 978-80-568-0135-2 EAN 9788056801352  

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)  

HROMKOVÁ, M. 2018. Social service of early intervention as a help for families with children 

with disabilities. In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: 

Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj 
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technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu, 2018. ISBN 978-5-906541- 

21-5.  

KOVALČÍKOVÁ, N., SILNÁ, S. The families with a child with chronical disease diabetes 

mellitus = Semi s deťmi s chroničeskim diagnozom diabet. In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i 

praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii 

Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu. 

ISBN 978-5-906541-21-5. pp. 98-101.  

LEVICKÁ, J. GÁL, M. 2018. Minimum wage and its impact on (un)employment = 

Minimaľnaja zarabotnaja plata i ee vlijanie na bezpaboticu. In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i 

praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii 

Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu. 

ISBN 978-5-906541-21-5. s. 65-68.  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Emotional wellbeing of parents of children with 

cerebral palsy = Emocionaľnoe sostojanie roditeleJ detej s serebraľnym paraličom. In: 

Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i 

nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet 

sociaľňich technologij Pgtu. ISBN 978-5-906541-21-5. pp. 68-71.  

SCHMIDTOVÁ, V., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SLANÝ, J. 2018. Percetion of 

child´s disability by siblings = Vosprijatie invalidnosti rebenka ego okruženiem. In: 

Sociaľnogumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i 

nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet 

sociaľňich technologij Pgtu. ISBN 978-5-906541-21-5. pp. 101-103.  

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

slovníky, zborníky, atlasy...)  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Zborník z 8. ročníka Medzinárodnej konferencie 

hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: FZaSP TU, ISBN 978-80-568- 0142-0. 122 s.  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií  

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Evaluácia 

včasnej intervencie. Zborník z konferencie. 1. vyd., Trnava: FZaSP TU, ISBN 978 – 80 – 568 

– 0109 – 3. 31 s.  
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PATYI, P., UHNÁKOVÁ, D., MYDLÍKOVÁ, E., KOVÁČOVÁ, M. (eds.) 2018. Čo s bielymi 

miestami v pomoci obetiam domáceho násilia [elektronický zdroj]: zborník z medzinárodnej 

konferencie /- 1. vydanie. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. ISBN 978- 80-568-0153-6. 

38 s.  

Mediálne výstupy v roku 2018  

Názov reportáže: Znevýhodnené deti to budú mať o niečo ľahšie  

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek, Eva Mydlíková, Miriam Slaná  

Médium: MY Trnava  

Link na reportáž: https://mytrnava.sme.sk/c/22012913/znevyhodnene-deti-to-budu-mat-

onieco-lahsie.html  

 

Názov reportáže: Ondrej Botek z TU sa stal členom britskej Kráľovskej spoločnosti  

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek  

Médium: TASR, Školský servis, My Trnava, z Piešťan  

Link na reportáž: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/trnava-ondrej-botek-z-tu-sa-

stalcleno/40104-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=0 

https://www.zpiestan.sk/spravy/ondrej-botek-z-piestan-je-clenom-britskej-

kralovskejspolocnosti/  

 

Názov reportáže: Slovák získal prestížne ocenenie  

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek  

Médium: Nový čas  

Link na reportáž: https://www.cas.sk/clanok/658683/slovak-ziskal-prestizne-

ocenenieziskanim-tohto-titulu-sa-zaradil-do-vyznamnej-spolocnosti/  

 

Názov reportáže: Dobré ráno Slovensko  

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek  

Médium: Slovenský rozhlas  

 

Názov reportáže: Relax  

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek  

Médium: TV Ružinov  

Link na reportáž: https://www.facebook.com/230011447430058/videos/389380968159771/  

https://mytrnava.sme.sk/c/22012913/znevyhodnene-deti-to-budu-mat-onieco-lahsie.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22012913/znevyhodnene-deti-to-budu-mat-onieco-lahsie.html
https://www.zpiestan.sk/spravy/ondrej-botek-z-piestan-je-clenom-britskej-kralovskejspolocnosti/
https://www.zpiestan.sk/spravy/ondrej-botek-z-piestan-je-clenom-britskej-kralovskejspolocnosti/
https://www.cas.sk/clanok/658683/slovak-ziskal-prestizne-ocenenieziskanim-tohto-titulu-sa-zaradil-do-vyznamnej-spolocnosti/
https://www.cas.sk/clanok/658683/slovak-ziskal-prestizne-ocenenieziskanim-tohto-titulu-sa-zaradil-do-vyznamnej-spolocnosti/
https://www.facebook.com/230011447430058/videos/389380968159771/
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Názov reportáže: Úspešný projekt trnavských zdravotníkov v Kwale  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Novinky z Radnice 01.12.2018 (web i print)  

Link na reportáž: http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf  

 

Názov reportáže: V osídlach pomaly plynúceho afrického času  

Zúčastnené osoby za KSP – Zuzana Kráľová  

Médium: Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)2/2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-2-2018_- 

_web.pdf  

 

Názov reportáže: Tím pre Keňu na prevenciu infekčných ochorení  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)3/2018  

 

Názov reportáže: Spustenie projektu na pobreží Kene - 1.fáza  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Facebook SlovakAid 08.03.2018  

Link na reportáž: https://www.facebook.com/SlovakAid/  

 

Názov reportáže: Dlhodobá pomoc kenským zdravotníkom  

Zúčastnené osoby za KSP – Zuzana Kráľová  

Médium: Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)1/2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_- 

_na_odsuhl_do_tlace.pdf  

 

Názov reportáže: Pomáhame v Keni pri infekčných ochoreniach  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Web Trnavskej univerzity v Trnave 17.04.2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/pomahame-v-keni-pri-infekcnych-ochoreniach  

 

Názov reportáže: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce úspešne bojuje proti infekčným 

ochoreniam a podvýžive v Keni  

http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf
https://www.facebook.com/SlovakAid/
https://www.truni.sk/pomahame-v-keni-pri-infekcnych-ochoreniach
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Médium: Facebook Trnavskej univerzity v Trnave 05.10.2018  

Link na reportáž: https://www.facebook.com/truni.sk/  

 

Názov reportáže: Náš zdravotnícky tím v plnom nasadení  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Web Trnavskej univerzity v Trnave 05.10.2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/nas-zdravotnicky-tim-v-plnom-nasadeni  

 

Názov reportáže: Spustenie projektu na pobreží Kene - 2.fáza  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Facebook SlovakAid 09.10.2018  

Link na reportáž: https://www.facebook.com/SlovakAid/  

 

Názov reportáže: Ďalšia úspešná misia FZaSP na africkom kontinente  

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Facebook Katedry sociálnej práce TU FZaSP 11.10.2018  

Link na reportáž: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-

pr%C3%A1ceFZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-

R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5Jswi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBp

gMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref= 

ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZL 

A&fref=tag&__xts__[0]=68.ARALGMY8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357

rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00 

mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5sw 

gETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPN 

D4rsTOzu1BNemusQd  

 

Názov reportáže: „Pozvánka na Africké fórum“  

Médium: Web Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 06.11.2018  

Link na reportáž: http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-

africkeforum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-

HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA  

Názov reportáže: Na pomoc rodinám s postihnutým dieťaťom  

Zúčastnené osoby za KSP: Miriam Slaná  

https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.truni.sk/nas-zdravotnicky-tim-v-plnom-nasadeni
https://www.facebook.com/SlovakAid/
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africkeforum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africkeforum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africkeforum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
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Médium: SME – regióny  

Link na reportáž: https://mytrnava.sme.sk/c/22008050/na-pomoc-rodinam-s-

postihnutymdietatkom.html  

 

Názov reportáže: Dobré ráno Slovensko – téma šťastie  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Slovenský rozhlas  

 

Názov reportáže: Chystá sa spanie na ulici: Trnavčania si prvýkrát vyskúšajú život ľudí bez 

domova  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Trnava  

Link na reportáž: https://trnava.dnes24.sk/chysta-sa-spanie-na-ulici-trnavcania-si-

prvykratvyskusaju-zivot-ludi-bez-domova-313427  

 

Názov reportáže: Noc vonku  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Mestská televízia Trnava  

Link na reportáž: http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Noc-vonku-12-11-2018  

 

Názov reportáže: Tipy na skvelé akcie: Pozývame na Slíže aj prespať na ulici v kartóne  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Žena.sk  

Link na reportáž: https://zena.pluska.sk/tipy-na-skvele-akcie-pozyvame-na-slize-aj-prespatna-

ulici-v-kartone/rodina/rodinny-zivot/910702.html  

 

Názov relácie: Noc vonku bude po prvý raz aj v Trnave  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Novinky z radnice  

Link na reportáž: http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20november%2018%20web.pdf  

 

Názov reportáže: V Trnave si mohli ľudia vyskúšať spanie na ulici  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: RTVS, rádio Regina Západ  

https://mytrnava.sme.sk/c/22008050/na-pomoc-rodinam-s-postihnutymdietatkom.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22008050/na-pomoc-rodinam-s-postihnutymdietatkom.html
http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Noc-vonku-12-11-2018
https://zena.pluska.sk/tipy-na-skvele-akcie-pozyvame-na-slize-aj-prespatna-ulici-v-kartone/rodina/rodinny-zivot/910702.html
https://zena.pluska.sk/tipy-na-skvele-akcie-pozyvame-na-slize-aj-prespatna-ulici-v-kartone/rodina/rodinny-zivot/910702.html
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20november%2018%20web.pdf
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Link na reportáž: http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/179997/v-trnavesi-

mohli-ludia-vyskusat-spanie-na-ulici  

 

Názov reportáže: Noc vonku po prvý raz aj v Trnave  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: RTVS  

Link na reportáž: http://ireporter.rtvs.sk/videa/videa/noc-vonku-po-prvy-raz-aj-v-trnave/  

 

Názov reportáže: Spravodajský súhrn (10.11.2018)  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: TV LUX  

Link na reporáž: 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/17863?fbclid=IwAR1gT0ixS_P2UM8FeGGHAzxaFPhaJzr 

GWq6ZtnMgx6LAzjOhPu-_AXSPfWc 

 

Názov reportáže: Ešte to nemá vyhraté (1.8.2018)  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková  

Médium: Plus 7 dní  

Link: https://plus7dni.pluska.sk/domov/psychologicka-bliziacom-prepusteni-

rezesovejvarholikovej-terapie-ani-odbornici-jej-nepomozu  

 

Názov reportáže: Žiadna rovnosť za mrežami (31.7.2018)  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková  

Médium: Plus 7 dní  

Link https://plus7dni.pluska.sk/domov/nedotknutelny-aj-vazbe-odbornicka-vyjadrila-

marianovikocnerovi  

 

Názov reportáže: Relácia Aréna (31.1.2018)  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková  

Médium: TV Ružinov  

Link: http://www.tvr.sk/tvprogram/arena/arena/2018-01-31-160000  

 

Názov reportáže: Dobré ráno Slovensko – téma obľúbenosť u šéfa (január 2018)  

Zúčastnené osoby za KSP: Eva Mydlíková  

http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/179997/v-trnavesi-mohli-ludia-vyskusat-spanie-na-ulici
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/179997/v-trnavesi-mohli-ludia-vyskusat-spanie-na-ulici
http://ireporter.rtvs.sk/videa/videa/noc-vonku-po-prvy-raz-aj-v-trnave/
https://plus7dni.pluska.sk/domov/psychologicka-bliziacom-prepusteni-rezesovejvarholikovej-terapie-ani-odbornici-jej-nepomozu
https://plus7dni.pluska.sk/domov/psychologicka-bliziacom-prepusteni-rezesovejvarholikovej-terapie-ani-odbornici-jej-nepomozu
https://plus7dni.pluska.sk/domov/nedotknutelny-aj-vazbe-odbornicka-vyjadrila-marianovikocnerovi
https://plus7dni.pluska.sk/domov/nedotknutelny-aj-vazbe-odbornicka-vyjadrila-marianovikocnerovi
http://www.tvr.sk/tvprogram/arena/arena/2018-01-31-160000
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Médium: Slovenský rozhlas  

 

Názov reportáže: Najviac odvahy som potrebovala pri kauze Čistý deň  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková  

Médium: Lenna, jn 2018 č.31  

 

Názov reportáže: Sloboda ako reality šou  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková  

Médium: Plus 7 dní, 2.8.2018 č.31  

 

Názov reportáže: Ježiško za mrežmi  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková  

Médium: Plus 7 dní, 20.12.2018 č.51-52  

 

Projekty, na ktorých participovali členovia KSP v roku 2018 

 

Členovia KSP spolupracovali na riešení nasledujúcich domácich aj zahraničných projektov: 

• APVV – 14 – 0646 „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie 

v podmienkach Slovenska“ Cieľom projektu je zistiť reálny stav v oblasti 

poskytovania služby včasnej intervencie v SR a zároveň identifikovať potreby 

poskytovateľov služby včasnej starostlivosti, identifikovať potreby rodičov detí so 

zdravotným postihnutím a v neposlednom rade zistiť aký má vplyv služby včasnej 

intervencia na rozvoj potenciálu dieťaťa so zdravotným postihnutím.  

• APVV – 16 – 0205 „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN 

syndrómu“ Celkovým cieľom projektu je identifikovať mechanizmy, ktoré by viedli k 

včasnej identifikácii syndrómu CAN.  

• VEGA 1/0322/18 „Pracujúca chudoba“ Hlavným cieľom predkladaného projektu je 

analyzovať životnú situáciu rodín, ktoré sú aj napriek príjmu z pracovnej činnosti 

ohrozené chudobou.  

• VEGA č.1/0341/17 „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých 

indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín“ Cieľom projektu je 

identifikovať prejavy sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a skúmať 

ich vplyv na sociálne fungovanie rodín a zistiť, ktoré kompenzačné mechanizmy dokážu 
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sociálne zlyhávanie rodiny eliminovať. Dizajn výskumu je postavený na kombinácii 

kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu spracovania výskumných dát. Výskumnú 

vzorku tvoria odborní pracovníci a členovia rodín preto, aby sme mohli komparovať 

získané poznatky,a tak zvýšiť ich validitu.  

• SAMRS/2017/KE/1/2 „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne 

Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom 

infekčných ochorení“ 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.  

• IMAS II „Improving Assistance in Inclusive Educational Settings II“ Cieľom 

projektu je rozvoj a posilňovanie inkluzívnych kompetencií profesionálov, pracujúcich 

v školskom prostredí, najmä školenie asistentov v základných témach ako: inklúzia, 

vnímanie postihnutia, sociálne a behaviorálne problémy, PAS, poruchy učenia, atď., s 

využitím participatívneho výskumu s deťmi s postihnutím i bez postihnutia  

 

Vedecké a odborné podujatia realizované Katedrou sociálnej práce v roku 2018  

 

V máji sa na pôde Katedry sociálnej práce organizovali dve vedecké konferencie.  

1. Prvá, s názvom Res Socialis Evaluácia včasnej intervencie, sa venovala problematike 

včasnej intervencie.  

2. Druhou konferenciou bol 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a 

paliatívnej starostlivosti.  

Oboch konferencií sa zúčastnili aj významní odborníci zo zahraničia.  

 

Členovia Katedry sociálnej práce TU v Trnave sa podieľali aj na organizovaní medzinárodnej 

konferencie Kvalita a její perspektivy, ktorá sa konala v apríli v Pardubiciach, ČR. Okrem 

vedeckých podujatí sa na Katedre sociálnej práce konali aj ďalšie významné podujatia. Medzi 

nimi to bola medzinárodná odborná konferencia Dobrá prax – naša prax, ktorá sa konala v 

marci. Konferencia je priestorom pre stretávanie sa praktikov z oblasti sociálnych služieb. 

Tento rok išlo už o jubilejný 10. ročník podujatia, ktoré Katedra sociálnej práce pripravuje v 

spolupráci s TTSK. KSP sa zapojila do osláv Medzinárodného dňa Rómov organizáciou 

podujatia Amen Savore, ktoré sa uskutočnilo v apríli. V spolupráci s Centrom Slniečko sa v 
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novembri konala medzinárodná odborná konferencia „Čo s bielymi miestami v pomoci obetiam 

domáceho násilia na Slovensku?“. V novembri sa na KSP realizoval aj Seminár včasnej 

intervencie. Členovia KSP rovnako participovali na organizovaní Afrického fóra.  

 

7.4.4 Domáca a medinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy 

A. Spolupracujúce domáce inštitúcie  

Centrum pomoci pre rodinu  

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.  

Mesto Trnava  

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  

MPSVaR  

Ôsmy svetadiel  

Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury  

Trnavská arcidiecézna charita  

Trnavský samosprávny kraj  

ÚPSVaR Trnava  

Únia slabozrakých a nevidiacich Trnava  

Združenie STORM  

 

B. Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie  

Dragomanov University  

European Research Institute for Social Work  

Fachhochschule Campus Wien  

Hochschule München  

Jagiellonian University  

Jihočeská Univerzita v Českých Budějoviciach  

Kolpingo kolegija  

Ostravská univerzita  

Univerzita Debrecén  

Univerzita Hradec Králové  

Univerzita Katowice  

Univerzity of Opole  

Volga State University  
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7.4.5 Členstvá v odborných organizáciách  

A. Domáce odborné organizácie  

 

Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  

 

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku  

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.,  

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A.,  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.,  

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.,  

doc. Martina Žáková, PhD.  

 

Centrum pre edukáciu a výskum seniorov  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  

 

Fórum pre pomoc starším  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.,  

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  

 

Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  

 

Stála komisia pre ŠVOČ pri AVSP  

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.,  

 

Riadiaci výbor Zdravé mesto a drogová prevencia Trnava  

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  

 

Vedecká rada TU  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  
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Vedecká rada TU FZaSP:  

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A.,  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.,  

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

 

Vedecká rada PF KU v Ružomberku  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  

 

Akademický senát TU  

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A.,  

Mgr. Michaela Hromková, PhD  

 

Akademický senát TU FZaSP  

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A.,  

Mgr. Martin Gál,  

Mgr. Michaela Hromková, PhD.,  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,  

Mgr. Ľubica Nicolussi  

 

Disciplinárna komisia FZaSP TU  

Mgr. Ľubica Nicolussi  

 

Alumni FZaSP  

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.  

 

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore sociálna práca  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,  

 

B. Zahraničné odborné organizácie  

European Association for Palliative Care  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  

 

European Association of School of Social Work  

Katedra sociálnej práce  
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European Research Institute for Social Work (ERIS)  

PhDr. Andrej Kállay, PhD.,  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

 

International Association of Hospice and Palliative Care  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD  

 

Royal Society of Arts – RSA  

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  

 

Oborová rada pro postgraduální studia ( PhD ) – sociální práce, - spoločný PhD program 

FF UK a FHS UK , Karlovej univerzity v Prahe  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  

 

Oborová rada pre PhD štúdium v sociálnej práci na Fakulte Sociálních studií Ostravskej 

univerzity v Ostrave  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

 

Vedecká rada FF UHK Hradec Králové  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  

 

Vedecká rada FSV Ostravskej univerzity v Ostrave  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

 

C. Ocenenia a diplomy členov KSP za rok 2018  

• Mgr. Ľubica Nicolussi bola v roku 2018 ocenená rektorom Trnavskej univerzity za 

dlhodobo vynikajúce študijné výsledky. Rovnako bola ocenená aj za najlepšiu 

diplomovú prácu  

• doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A. získal vo februári 2018 prestížne ocenenie 

Fellowship of Royal society of Arts. 



217 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 
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Obrázok č. 1, č. 2 a č. 3: Supervízia vo vyškolených zdravotníckych strediskách (na fotke od 
hora Riziki, Mkwiro, Vitsangalaweni), kde sme zdravotnícky personál vytrénovali na všeobecný 
princíp surveillance a jeho úlohu pre zdravie komunít a IDSR stratégiu.  
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Obrázok č. 4, č. 5 a č. 6: Zriadené odborné knižnice v nemocnici Msambweni a Lungalunga 
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221 
 

Obrázok č. 7, č. 8 a č. 9: Spolupráca s laboratóriami v rurálnych oblastiach Kwale County 
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Obrázok č. 10, č. 11 a č. 12: Prednášky pre širokú verejnosť (ZŠ a MŠ Voderady, 
Arcibiskupské gymnázium P. Jantauscha, ZŠ v Trnave) 

 

 

 

 



223 
 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 13: Africké fórum na TU FZaSP 
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Obrázok č. 14: Africké fórum na TU FZaSP 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Obrázok č. 15: Africké fórum na TU FZaSP- Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 
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Obrázok č. 16: Africké fórum na TU FZaSP – MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 
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Obrázok č. 17: Africké fórum na TU FZaSP – MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD., Mgr. Denisa 
Jakubcová, PhD. 
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