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1 ŠTUDIJNÁ OBLASŤ 
 

1.1 Štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave 

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2019, ktorý zahŕňa akademické roky 2018/2019 (LS) 

a 2019/2020 (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 TU FZaSP) mala priznané práva 

uskutočňovať v dennej forme 5 bakalárskych študijných programov a 4 magisterské študijné 

programy. V externej forme mala priznané práva uskutočňovať v 5 bakalárskych študijných 

programov, v externej forme na magisterskom stupni boli akreditované 4 študijné programy. 

Na doktorandskom stupni boli v dennej forme akreditované 3 študijné programy a v externej 

forme tiež 3 študijné programy. 

Podľa štatistiky z 31.10.2019 študuje v akademickom roku 2019/2020 na TU FZaSP v oboch 

formách 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia 986 riadne zapísaných študentov, z toho 726 v 

dennej a 260 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. 

Na doktorandskom štúdiu k 31.10.2019 bolo zapísaných 35 doktorandov (12 v dennej forme 

štúdia a 23 v externej forme štúdia). V predchádzajúcom akademickom roku bol celkový počet 

doktorandov vyšší  o minimum v dennej forme. V dennej forme štúdia bolo zapísaných 14 

doktorandov a v externej forme 22 doktorandov, čo je spolu 36 doktorandov v oboch formách 

štúdia. 

Podľa štatistických údajov z 31.10.2019 v akademickom roku 2018/2019 na fakulte študuje vo 

všetkých troch stupňoch štúdia 32 zahraničných študentov. Z uvedeného počtu boli 3 študent 

zo Srbska, 2 z Ruska, 11 z Ukrajiny, 9 z Čiech,  2 z Vietnamu, 2 z Poľska, 1 z Azerbajdžanu, 1 

z Litvy, 1 z Rakúska, 1 z Nemecka. Všetci študujú študijné programy v slovenskom jazyku. 

V akademickom roku 2018/2019 štúdium v dennej forme bakalárskych a magisterských 

a doktorandských študijných programoch  úspešne ukončilo 226 študentov, z toho 172 

študentov ukončilo štúdium v bakalárskom stupni, 49 v magisterskom stupni štúdia a 5 

v doktorandskom stupni. V externej forme štúdia ukončilo v akademickom roku 2018/2019 
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štúdium 33 študentov, z toho 2 študenti ukončili bakalárske, 29 študentov magisterské štúdium 

a 3 študenti doktorandské štúdium. Rigorózne konanie v roku 2019 úspešne ukončili 2 

uchádzači . Predložených rigoróznych prác bolo 3. 

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

počet uchádzačov o štúdium každoročne klesal a v akademickom roku 2019/2020 mierne začal 

stúpať. Prijímacie konanie bolo realizované formou výberového konania, podľa výsledkov zo 

strednej školy. Aj pre akademický rok 2019/2020 bol v dennej forme štúdia záujem o 

bakalárske študijné programy: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  (163 

uchádzačov); ošetrovateľstvo (217 uchádzačov), sociálna práca (27 uchádzačov) a verejné 

zdravotníctvo (60 uchádzačov). V externej forme bol najväčší záujem o štúdium v študijnom 

programe ošetrovateľstvo (63 uchádzačov). Na bakalársky stupeň v dennej (467) aj externej 

forme (88) bolo spolu podaných spolu 555 prihlášok. 

Napriek pretrvávajúcemu záujmu  o tieto študijné programy je aj tu viditeľný mierny nárast 

počtu podaných prihlášok. Pre porovnanie bolo v roku 2018 podaných 542 prihlášok na 

bakalársky stupeň spolu v dennej a externej forme. 

V magisterskom stupni v dennej forme štúdia bolo podaných v roku 2019 119 prihlášok, 

najviac podaných prihlášok bolo v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve. 

V magisterskom stupni v externej forme štúdia bolo podaných 52 prihlášok, najviac 

uchádzačov bolo o študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, kde sa 

prihlásilo 33 uchádzačov. Dôvodom vyššieho záujmu o študijný program laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v externej forme bola obmedzená možnosť prijatia na 

štúdium v dennej forme, kde katedra mala kapacitu na prijatie len 20 uchádzačov a z uvedeného 

dôvodu si uchádzači podali prihlášku aj na externú formu. 

Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku (2018) bolo na magisterský stupeň prihlásených spolu  

119 uchádzačov z toho v dennej forme bolo podaných 54 prihlášok a v externej forme 54 

prihlášok (počet uchádzačov je v tomto stupni rovnaký). 

Pre porovnanie, v akademickom roku 2019/2020 sa do prvého ročníka denného  bakalárskeho 

štúdia zapísalo 232 študentov, v externej forme sa zapísalo do prvého ročníka v akademickom 

roku 2019/2020 52 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. 
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V akademickom roku 2019/2020 sa do prvého ročníka magisterského štúdia zapísalo  84 

študentov dennej forme a v externej forme 29 študentov. V akademickom roku 2018/2019 sa 

zapísalo do prvého ročníka v dennej forme  46 prvákov, v externej forme sa zapísalo 45 

prvákov.  

V porovnaní s počtom úspešných absolventov bakalárskeho štúdia v dennej forme 

v akademickom roku 2018/2019 (štúdium ukončilo celkom 172 študentov), je síce počet 

prihlášok v roku 2019 na bakalárske štúdium vyšší (467 záujemcov), reálne sa do prvých 

ročníkov zapísalo 211 študentov, čo predstavuje nárast počtu študentov. 

Magisterské štúdium v akademickom roku 2018/2019 úspešne absolvovalo 78 študentov, počet 

prihlášok na magisterský stupeň v roku 2019 bol 203 prihlášok, reálne sa zapísalo do prvého 

ročníka 91 študentov, čo predstavuje mierny nárast študentov v magisterskom štúdiu. 

V akademickom roku  2018/2019 a 2019/2020, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, sa 

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

informačného systému. Elektronická evidencia a kontrola štúdia – aj keď je efektívnym 

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. 

 

1.2 Študijné programy 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave (ďalej len TU FZaSP) mala 

v akademických rokoch 2018/2019 a 2019/2020 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 

TU FZaSP  
denná externá denná externá denná externá 

6 6 4 4 3 3 
 

V akademických rokoch  2018/2019 a 2019/2020 sa vzdelávací proces na TU FZaSP 

uskutočňoval na jednotlivých stupňoch štúdia v týchto akreditovaných študijných programoch 

viď tabuľka č. 2: 
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Tab. č. 2: Akreditované študijné programy 

stupeň bakalárske    magisterské   doktorandské   

forma denná externá denná externá denná externá 

študijné 
programy 

laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo - - - - 

sociálna práca sociálna práca sociálna práca sociálna práca sociálna práca sociálna práca 

sociálna práca v 
zdravotníctve 

sociálna práca v 
zdravotníctve 

riadenie a 
organizácia 
sociálnych 
služieb 

riadenie a 
organizácia 
sociálnych 
služieb 

- - 

Rozvoj dieťaťa 
a štúdium 
rodiny 

-  - - - - 

verejné 
zdravotníctvo 

verejné 
zdravotníctvo 

verejné 
zdravotníctvo 

verejné 
zdravotníctvo 

verejné 
zdravotníctvo 

verejné 
zdravotníctvo 

 

1.3 Prehľad o počte študentov 

Tab. č. 3: Celkový počet študujúcich na TU FZaSP v AR 2018/2019 a 2019/2020 

forma a stupeň/ AR 2018/2019 2019/2020 
denná forma 1. a 2. stupeň 677 726 
externá forma 1. a 2. stupeň 236 260 
denná forma 3. stupeň 14 12 
externá forma 3. stupeň 22 23 
SPOLU 949 1 021 

 

Tab. č. 4: Počty študentov v jednotlivých ročníkoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia v AR 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 forma 211 186 182 0 0 6 579 
externá forma 61 22 42 1 0 2 126 

magisterský 
stupeň 

denná forma 46 52 0 0 0 2 98 
externá forma 45 38 27 0 0 8 110 

doktorandský 
stupeň 

denná forma 4 5 5 0 0 0 14 
externá forma 2 7 5 3 5 0 22 

SPOLU   369 310 261 4 5 18  949 
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Tab. č. 5: Počty študentov v jednotlivých ročníkoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia v AR 
2019/2020  k 31.10.2019 

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

z toho 
zahraniční 

študenti 
Spolu 

bakalársky 
stupeň 

denná forma 232 183 180   16 595 

externá forma 52 38 23 34  2 147 

magisterský 
stupeň 

denná forma 84 45    2 131 

externá forma 29 48 36   7 113 

doktorandský 
stupeň 

denná forma 4 4 4    12 

externá forma 5 1 7 5 5 5 23 

SPOLU  406 319 250 39 5 32 1020 

 

Tab. č. 6: Počty doktorandov v dennej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2018/2019 
k 31.10.2018 

študijný program/ ročníka 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. 7: Počty doktorandov v dennej forme štúdia podľa študijných odborov v AR 2019/2020   
k 31.10.2019 

študijný program/ ročníka 1.ročník 2.ročník 3.ročník SPOLU 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 2 2 0 4 
sociálna práca 1 1 2 4 
verejné zdravotníctvo 1 1 2 4 
SPOLU 4 4 4 12 

 

Tab. č. 8: Počty doktorandov v externej forme štúdia podľa študijných odborov v AR 2018/2019   
k 31.10.2018 

študijný program/ ročníka 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 
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Tab. č. 9: Počty doktorandov v externej forme štúdia podľa študijných odborov v AR 2019/2020   
k 31.10.2019 

študijný program/ 
ročníka 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník SPOLU 

laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 4 0 5 1 0 10 

sociálna práca 1 1 1 4 1 8 
verejné zdravotníctvo 0 0 1 0 4 5 
SPOLU 5 1 7 5 5 23 

 

Tab. č. 10: Prehľad zahraničných študentov denného a externého štúdia (bakalárske a magisterské 
štúdium) podľa krajín 

Krajina/Akademický rok  2018/2019 2019/2020 
Česká republika 7 6 
Poľsko 1 1 
Thajsko 0 0 
Rusko  2 2 
Ukrajina 4 11 
Vietnam 2 2 
Srbsko 2 3 
Azerbajdžan 0 1 
Litva 0 1 
SPOLU 18 27 

 

1.4 Ďalšie vzdelávanie 

Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný 

program v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master 

of Public Health / MPH.   

Špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolania je súčasťou celoživotného vzdelávania 

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

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti. Špecializačný odbor MPH vychováva 

odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať zdravotný stav 

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

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

manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, 
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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. 

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  2018/19 a 2019/2020 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 2019 a zápis na štúdium sa uskutočnil dňa 

17.9.2019 v priestoroch fakulty. Presné počty zapísaných uchádzačov sú zobrazené v tabuľke 

č. 11. 

Tab. č. 11:  zapísaných podľa ročníkov na MPH štúdium  AR 2019 k 31.10.2019 

program/ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník spolu 

MPH 33 59 63 155 
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1.5 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2019/2020 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 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 

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 roka 2016/2017 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. 
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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% gymnázia 40% ostatné 

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

FZaSP sa hlásia prevažne uchádzači zo stredných odborných škôl ide v prevažnej miere 

o zdravotnícke školy. 

Regionálne jednoznačne najviac uchádzačov o štúdium na TU FZaSP v akademickom roku 

2018/2019 bolo zo Žilinského kraja a 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 predchádzajúcom akademickom 

roku to bolo 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 hlási zo Žilinského kraja, potom nasleduje Nitriansky a Trnavský kraj. 

Fakulta evidovala 17 prihlášok od záujemcov zo zahraničia.  

V tabuľkách č. 12 a č. 13 je zobrazený prehľad počtu uchádzačov v dennej forme v ak. rokoch 

2018/2019 a 2019/2020. 

Tab. č. 12: Počet uchádzačov v dennej forme  AR 2018/19  

študijný program 
  

Počet uchádzačov v dennej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 
počet 
prihlášok 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatých 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatých 

laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 173 155 18 3 3 0 

ošetrovateľstvo 177 144 33 0 0 0 
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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. 13: Počet uchádzačov v dennej forme AR 2019/2020  

študijný program 
  

Počet uchádzačov v dennej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 
počet 
prihlášok 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatých 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatých 

laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 163 147 16 55 23 32 

ošetrovateľstvo 217 184 33 - - 0 
riadenie a organizácia 
sociálnych služieb    6 6 0 

sociálna práca  27 23 4 8 8 0 

verejné zdravotníctvo 60 55 5 50 47 3 

SPOLU 467 409 58 182 145 37 

 

V tabuľkách č. 14 a č. 15 je zobrazený prehľad počtu uchádzačov v externej forme v ak. rokoch 

2018/2019 a 2019/2020. 

Tab. č. 14: Počet uchádzačov v externej forme AR 2018/19  

študijný program 
Počet uchádzačov v externej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 

  počet 
prihlášok 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatých 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatých 

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 
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Tab. č. 15: Počet uchádzačov v externej forme  AR 2019/2020  

študijný program 
Počet uchádzačov v externej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 

  počet 
prihlášok 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatých 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatých 

laboratórne 
vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve 

0 0 0 33 29 4 

ošetrovateľstvo 63 61 2    
riadenie a organizácia 
sociálnych služieb    3 3 0 

sociálna práca  10 10 0 8 8 0 

verejné zdravotníctvo 15 15 0 8 8 0 

SPOLU 88 86 2 52 48 4 

 

V tabuľkách č. 16 a č. 17 je zobrazený prehľad počtu podaných prihlášok v dennej a  v externej 

forme v ak. rokoch 2018/2019 a 2019/2020. 

Tab. č. 16: Počet zapísaných k počtu podaných prihlášok denná forma   

Stupeň  Akademický 
rok 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

bakalár 
2018/2019 555 472 244 
2019/2020 467 409 284 

magister 
2018/2019 54 46 46 
2019/2020 182 145 84 

 

Tab. č. 17: Počet zapísaných k počtu podaných prihlášok externá forma 

Stupeň  Akademický 
rok 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

bakalár 
2018/2019 81 76 46 
2019/2020 88 86 52 

magister 
2018/2019 65 55 61 
2019/2020 52 42 29 

 

Tabuľka č. 18 zobrazuje počty prihlášok na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019 / 

2020. 

Tab. č. 18: Počet prihlášok na doktorandské štúdium v AR 2019/2020 

študijný program 
forma štúdia   
denná externá SPOLU 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 2 5 7 
sociálna práca 1 3 4 
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verejné zdravotníctvo 1 0 1 
SPOLU 4 8 12 

 

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. 

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 2018/2019 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 2018/2019 štúdium na TU FZaSP 

vo všetkých stupňoch  a formách štúdia uvádzame v tabuľke č. 19. 

Tab. č. 19: Počet absolventov k 31.12.2019 

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 62 1 4 13 1 2 83 

ošetrovateľstvo 49 0 - - - - 49 

riadenie a organizácie 
sociálnych služieb - - 8 2 - - 10 

sociálna práca  12 0 12 7 4 1 36 
verejné zdravotníctvo 49 1 25 7 0 0 82 
spolu 172 2 49 29 5 3 260 

 

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 
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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. 

 

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 2019 vyplatila 72.160,- € na 

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

prostredníctvo žiadosti  o sociálne štipendium. V tabuľke 20 je prehľad vyplatených štipendií. 

Tab. č. 20: Sociálne štipendiá zo štátneho rozpočtu 

ROK Suma vyplateného 
štipendia 

Počet študentov, ktorým 
bolo poskytnuté štipendium 

2018 94 270,-€ 66 
2019 72 160,-€ 36 

 

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) viď tabuľka č. 21.  

Tab. č. 21: 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 
2019 36 350,- € 69 31.650,- € 28 
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Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

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, 

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

sociálnu podporu. Podmienky poskytovania štipendií sú upravené Štipendijnom poriadku  

Trnavskej univerzity v Trnave. 

Tab. č. 22: Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov 

ROK 
DRUH 

ŠTIPENDIA 
prospech 

dosiahnutie 
vynikajúceho 
výsledku v 
oblasti štúdia 

Rozvoj 
univerzity, 
šírenie dobrého 
mena 

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 
2019 600,-€ 3 5 250,-€ 39 5 015,-€ 29 70,-€ 2 2 000,-€ 2 

 

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 októbra bolo 

poskytované štipendium vo výške 280,-€ na študenta trom študentom a to jednej zo Srbska 

a dvom  z Vietnamu. Od novembra 2019 bolo  poskytované štipendium vo výške 280,-€ na 

študenta dvom študentom z Vietnamu. 

 

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 6. platovej  triedy a prvého stupňa 

(v r. 2019 734,- €/mesačne) 

• po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového 

stupňa (v r. 2019 855,- €/mesačne) 
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Každoročne na jedného prijatého a zapísaného doktorand fakulta dostáva finančné prostriedky 

zo štátneho rozpočtu na celú jeho štandardnú dĺžku štúdia viď tabuľka č. 23. 

Tab. č. 23: Doktorandské štipendiá  

ROK neúčelová dotácia z 
MŠVVaŠ SR kód 12 

Mimo dotačné zdroje 
kód 13 SPOLU 

2018 22 996,- € 74 634,50 € 97 630,50 € 
2019 26 718,50 € 78 654,50 € 105 373,- € 
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2 VEDA A VÝSKUM 
 

2.1 Vedecká rada TU FZaSP 

Rokovanie vedeckej rady v roku 2019 

VR fakulty zasadala v roku 2019  v dňoch 13. marca, 24. apríla a 20. novembra 2019.  

1. zasadnutie VR fakulty (13.03.2019) 

• návrh nového zloženia Edičnej komisie TU FZaSP 

• návrh EP TU FZaSP na kalendárny rok 2019 

• návrh na zmenu v RP VR TU FZaSP 

• návrh na zmenu v zložení GR rigorózneho konania na TU FZaSP 

• návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor uchádzačky doc. PhDr. Mgr.   

Patricie Dobríkovej, PhD. et PhD. v odbore SP 

• informácie o PhD. štúdiu a rigoróznych konaniach 

 
2. zasadnutie VR fakulty (24. 04. 2019) 

• HKN doc. PhDr. Magdalény Hagovskej, PhD. CertMDT v odbore 7.4.2 VZ 

• návrh na udelenie medailí TU FZaSP 

• návrh na schválenie členov štátnicových komisií v Bc. a Mgr. stupni štúdia v odbore 

VZ 

• návrh na schválenie členov štátnicových komisií v Bc. a Mgr. stupni štúdia v odbore 

LVMvZ 

• návrh na schválenie členov štátnicových komisií v Bc. a Mgr. stupni štúdia v odbore 

OŠ 

• informácia o doktorandskom štúdiu 

 
3. zasadnutie VR fakulty (20. 11. 2019) 

• návrh na začatie HKN na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent a schválenie 

zloženia členov a oponentov HK v HKN MUDr. Jozefa Beňačku, PhD. v odbore HaIK 

verejné zdravotníctvo 
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• návrh na začatie IKN na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor a schválenie 

zloženia členov a oponentov IK v IKN doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. v odbore 

HaIK sociálna práca 

• správa o vzdelávacej činnosti TU FZaSP za akademický rok 2018/2019 

• informácia o rigoróznych konaniach 

• správa o VVČ TU FZaSP za rok 2018 

• správa o zahraničnej a rozvojovej činnosti TU FZaSP za kalendárny rok 2018  

• návrh na schválenie členov štátnicových komisií v Bc. a Mgr. stupni štúdia v odbore 

LVMvZ  

• návrh na úpravu kreditovej dotácie v študijnom programe PhD. štúdia v odbore SP  

 
V roku 2019 sa uskutočnilo korešpondenčné hlasovanie. Predmetom hlasovania bol návrh na 

schválenie nového bakalárskeho študijného programu v odbore SP s názvom „Rozvoj dieťaťa 

a štúdium rodiny“. Návrh bol schválený. 

 

2.2 Výskumná a tvorivá činnosť zamestnancov za rok 2019 

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 

 

2.2.1 Riešenie vedecko – 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. 
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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“ je 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 „Dyslipidémie ako rizikový faktor kardivaskulárnych komorbidít pri 

systémovom lupus erythematosus“ je domáci projekt, ktorý je riešení 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. 
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d) Cieľom domáceho výskumného projektu riešeného v rámci výzvy agentúry VEGA 

„Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich 

vplyv na sociálne fungovanie rodín“ 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. 

e) 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 

• analyzovať 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. 

f) 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, 

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.uss.rnu.tn/newVersion/
http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
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poskytuje vzdelávacie moduly a uľahčuje realizáciu stáží stáží v súvislosti s politikou 

založenou na dôkazoch verejného zdravia. Projekt koordinuje Cluj School of Public 

Healthna Univerzite Babeş-Bolyai v Rumunsku v spolupráci s Department of Public 

Health na Univerzite v južnom Dánsku (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. 

g) 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 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.   

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

Inclusive Educational Settings (IMAS II)“ - Skvalitňovanie pomoci v inkluzívnych 

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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vzdelávacích zariadeniach - 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. 

i) Cieľom zahraničné projektu v rámci výzvy Erasmus KA2 s názvom „Educating 

Vaccination Competence (EDUVAC)“ - Tvorba vzdelávacieho programu zameraného 

na vzdelávanie vo vakcinácii a  zvýšenie  zaočkovanosti 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. 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. 

j) 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“ 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.  

k) Hlavným cieľom  domáceho výskumného projektu v rámci agentúry VEGA s názvom 

„Pracujúca chudoba“ je analyzovať životnú situáciu rodín, ktoré sú ohrozené 

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

 

Začatie a realizácia nových projektov v roku 2019 

a) Zahraničný projekt „Scaling-Up Noncommunicable Diseases Interventions (SUNI-

SEA)“ reaguje na výzvu v rámci programu H2020 a je financovaný Európskou úniou. 

Je realizovaný v Indonézii, Mjanmarsku a vo Vietname od roku 2019 do roku 2022. 

Cieľom projektu SUNI-SEA je overiť účinné stratégie rozširovania programov 

prevencie a riešenia diabetu a hypertenzie založeného na dôkazoch. Projekt prinesie 

dôkazy na podporu udržateľných opatrení na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. Projekt bude definovať kritické faktory úspechu pri meraní opatrení na 

zvýšenie hypertenzie a prevencie a liečby diabetu prostredníctvom validácie: 

• kontextových faktorov pre efektívnu implementáciu intervencií neprenosných 

ochorení  (NCD); 

• hlavných zložiek intervencií založených na komunitách a zdravotníckych 

zariadeniach; 

• nákladovo najefektívnejších a trvalo udržateľných stratégií rozširovania. 

• projekt vytvorí vzdelávacie a výučbové materiály, vyvodí ponaučenia z týchto troch 

krajín a poskytne odporúčania pre celosvetovú implementáciu intervencií 

neprenosných ochorení. 

b) Domáci projekt financovaný v rámci domácej grantovej agentúry KEGA s názvom 

„Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a napísanie publikácie Atlas 

parazitov človeka vytvára priestor na vytvorenie zbierky trvalých preparátov a 

napísanie publikácie Atlas parazitov človeka“. K splneniu cieľa projektu budú využité 

moderné laboratórne metódy pre priamy dôkaz parazitov a ich vývinových štádií z 

biologických vzoriek. Zbierka trvalých preparátov parazitov človeka a ich 

propagatívnych štádií a Atlas humánnych parazitov v súčasnosti chýbajú ako študijné 

materiály aj ako významná diagnostická pomôcka v praktickom uplatnení. Realizácia 

tohto projektu bude využitá pri realizácii diplomových a dizertačných prác v 

problematike humánnych parazitárnych infekcií pre študentov akreditovaných 
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študijných odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy na TU v Trnave ako aj študijných 

odborov súvisiacich s parazitológiou na ďalších slovenských univerzitách. Textové 

materiály budú vhodné aj pre učiteľov základných a stredných škôl v rámci ich ďalšieho 

vzdelávania. 

c) Zámerom domáceho projektu podporeného grantovou agentúrou KEGA s názvom „E-

learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s 

dieťaťom s rizikovým vývinom“ je vytvoriť jedinečný a v našich podmienkach 

aktuálne absentujúci e-materiál, ktorý primárne saturuje potreby praxe z oblasti 

terapeutických konceptov pomoci vo včasnej pomoci rodinám s dieťaťom s rizikovým 

alebo potenciálnym rizikovým vývinom. Obsahovo bude rozpracovávať z pohľadu 

transdiciplinárneho a interdisciplinárneho prístupu problematiku včasnej starostlivosti 

s využitím terapeutických konceptov pomoci v procese poradenstva, diagnostiky a 

intervencie. Materiál bude zároveň súčasťou univerzitného e-learningového 

vzdelávania, čím bude zvyšovať rozsah, kvalitu a inovatívnosť pregraduálneho 

vzdelávania predovšetkým liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov, sociálnych 

pracovníkov, sociálnych pedagógov a pedagógov predškolskej pedagogiky. Voľne 

prístupný elektronický materiál umožní pedagogickým a poradenským zamestnancom, 

taktiež i študentom pedagogických odborov, porozumieť aspektom včasnej 

starostlivosti, ktorá je ponúkaná rodinám s deťmi s rizikovým vývinom. Zároveň im 

poskytne prehľad o najnovších vedeckých a výskumných poznatkoch z vybranej 

oblasti; umožní im osvojiť si možnosti prístupov a riešení jednotlivých foriem včasnej 

starostlivosti. 

 

2.2.2 Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou v roku 2019 

V roku 2019 sa na fakulte uskutočnilo niekoľko vedeckých, odborných alebo spoločenských 

podujatí: 

• „Deň otvorených dverí TU FZaSP“ 

• „Zneužívanie a násilie na starších“ Nový fenomén v spoločnosti - konferencia 

• „Týždeň fakulty“ - Edukácia laickej verejnosti (akcia zameraná na prevenciu 

a výchovu k zdravému životnému štýlu 

• „Vedecko-odborná konferencia sestier a pôrodných asistentiek“ 
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• „Dobrá prax naša inšpirácia“, Vzťah ako základ sociálnej práce - XI. Ročník 

odbornej konferencie 

• „Fakultné kolo Študentskej vedecko-odbornej činnosti v ak. r. 2018/2019“ 

• „Seminár včasnej intervencie II“  

• „Dni zdravia na pôde Trnavského samosprávneho kraja“  

• „Okrúhly stôl „Európsky akčný plán na posilnenie kapacít a služieb v oblasti 

verejného zdravotníctva“ - diskusia v rámci okrúhleho stola 

• „Nové trendy v ošetrovateľstve VI.“ - vedecká konferencia s medzinárodnou 

účasťou organizovaná pri príležitosti 25. výročia založenia TU FZaSP 

• „Children in social work“ - medzinárodná vedecká  konferencia 

• „I. Vedecký seminár CEMIP TU FZaSP pri príležitosti 18. novembra – Európskeho 

dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách“ 

 
2.2.3 Publikačná činnosť fakulty za rok 2019 

Nižšie uvedené tabuľky č. 24, 25 zachytávajú publikačnú produktivitu tvorivých zamestnancov 

a doktorandov fakulty v kódoch a skupinách v roku 2019. Publikácie za aktuálny rok 

vykazovania 2019 sa v dotačných zdrojoch prejavia až v budúcom období. 

Tab. č. 24: Všetky publikačné výstupy TU FZaSP po skupinách 

Skupina / ROK 2017 2018 2019 

A1 7 24 7 

A2 14 11 13 

B 39 52 31 

C 0 0 0 

Medzisúčet (skupiny A1, A2, B, C) 60 87 51 

D 241 181 187 

Všetky dotované skupiny spolu: 301 268 238 

Ostatné: 66 24 27 

Spolu celá publikačná činnosť: 367 292 265 
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Tab. č. 25: Porovnanie počtu publikácií kategórie A a B podľa ostatne platných kritérií II. KA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet najdôležitejších publikácií autorov fakulty vydaných v roku 2019 je celkovo 47. Vybraté 

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

č. 26). 

Tab. č. 26: Najdôležitejšie publikácie TU FZaSP s rokom vydania 2017 - 2019 

Kategória publikácie Kód skupina 
financovania 2017 2018 2019 

Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách AAA/A1 2 2 0 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB/A1 4 3 3 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB/A1 0 0 1 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách ABC/A1 1 2 0 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách  ABD/A1 0 0 3 

KATEGÓRIA
/ KÓD 

ROK VYKAZOVANIA 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A AAA 0 2 0 2 2 0 
ABA 0 0 0 0 0 0 
ABC 2 3 1 2 2 0 
ADC 12 14 17 20 24 12 
ADD 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 14 19 18 24 28 12 
B AAB 2 2 1 3 3 4 

ACA 0 0 0 1 0 1 
ACB 1 12 1 3 3 0 
ACC 0 0 0 0 0 0 
ADM 3 11 14 16 24 15 
ADN 0 1 3 3 3 4 
AEC 7 5 14 5 4 5 

SPOLU 13 31 33 31 37 29 
  C ADE 6 11 16 14 9 9 

AED  47 35 31 15 10 16 
AFA 0 1 0 0 0 0 
AFB 0 0 3 0 1 0 
AFC 29 17 22 24 18 14 
AFD 44 31 47 18 21 9 
AFE 0 0 0 1 1 4 
AFG 36 14 35 22 33 33 

SPOLU 162 109 154 94 93 85 
A + B + C  189 159 205 149 158 126 
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Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  ACA/A2 1 0 1 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách ACB/A2 2 3 1 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ADC/B 24 25 17 

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

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach ADM/C 16 20 21 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach ADN/C 0 0 6 

SPOLU:  51 55 47 

 

2.2.4 Citácie a ohlasy na publikované práce za rok 2019 

Citačné ohlasy na publikácie tvorivých zamestnancov k 19.08.2020.  (zdroj Birep): 

• Kód citácie C1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 
WoS a databáze Scopus – 25 

• Kód citácie C2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch 
WoS a databáze Scopus – 2 

• Kód citácie C3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch – 20  

• Kód citácie C4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
– 17  

• Kód citácie C5 - recenzie v  zahraničných publikáciách – 0  
• Kód citácie C6 - recenzie v domácich publikáciách – 0  

 

2.3 Edičná činnosť za rok 2019 

V roku 2019 schválila VR fakulty edičný plán na kalendárny rok 2019, ktorý je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke č. 27: 

Tab. č. 27: Edičný plán na rok 2019 

P. č. Názov publikácie autor/autori druh 
publikácie 

1 Systémový lupus erythmeatosus - od 
patogenézy k liečbe Blažíčková S. vedecká 

monografia 
2 Imunológia pre poslucháčov FZaSP Blažíčková S. učebnica 

3 Chirurgia - všeobecná časť - pre bakalárske a 
magisterské štúdium ošetrovateľstva 

Ryska M. a kolektív 
autorov 

multimediálna 
učebnica 

4 Vybrané kapitoly z klinickej parazitológie a 
vyšetrovacie metódy v klinickej parazitológii Ondriska F. skriptá 
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5 Návody k cvičeniam z praktickej 
bakteriológie Micháliková L. učebnica 

6 Vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike Bošák V. skriptá 

7 Biológia človeka pre nelekárske študijné 
programy Bošák, V. skriptá 

8 Lekárska genetika pre verejné zdravotníctvo Bošák, V. skriptá 

9 Zdravá výživa a pohyb Kačmariková, M., 
Rafajdus, M. skriptá 

10 Teoretický úvod a protokoly na praktické 
cvičenia z mykológie Kucharíková, S. VŠ učebnica 

11 Chronické ochorenia a úrazy Pekarčíková, J. VŠ učebnica 
 

 

V roku 2019 TU FZaSP vydala v oblasti edičnej činnosti celkovo 16 edičných titulov: 

• prostredníctvom vydavateľstva TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS bolo 

vydaných spolu 9 edičných titulov z toho: 

a. 2 domáce vedecké monografie 

b. 3 kapitoly v domácich vedeckých monografiách  

c. 4 skriptá 

• pod hlavičkou TU FZaSP v Trnave bolo vydaných spolu 7 edičných titulov z toho: 

a. 1 domáca vedecká monografia 

b. 1 domáce VŠ učebnica 

c. 1 VŠ skriptá 

d. 4 zborníky z konferencií 

 

Celá výročná správa za VVČ TU FZaSP za rok 2019 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 2019 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 2019 mala TU FZaSP podpísané bilaterálne zmluvy s 35 

zahraničnými pracoviskami, kde mohli vycestovať rovnako zamestnanci, ako aj študenti 

všetkých troch stupňov štúdia viď tabuľka č.28. 

Tab. č. 28: 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 
Teacher training with subject specalizatioan 
Public Health  

5. Univerzita 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, kód odboru: 091 - 
Health Care 

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. Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt 
Teacher training 
Theology 
Social work 

13. Hochschule Landshut University of Apllied Sciences Social work and counselling 
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14. Leuphana Universitaet Lueneberg  Health  
15. University of Southern Denmark Public Health 

16. Universidad Pablo de Olavide Social Work and Counselling, Social 
Pedagogy 

17. Université Catholique de Lille Social work and counselling 

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

19. University of West Attica, Athens Public Health  

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

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

22. Kolping University of Applied Sciences Social work and counselling 
23. Mykolas Romeris University Social work 
24. Polonia University in Czestochowa Nursing 
25. Uniwersytet Slaski w Katowicach Social work and counselling 

26. Powislanski College in Kwidzyn Nursing 
Health 

27. University of Lodz Social and behaviuoral sciences  
28. Wroclaw Medical University Nursing and Midwifery 
29. UBB, Babes_bolyai University, Cluj Napoca, Romania Public Health 
30. Luleå University of Technology Public Health 
31. Itä-Suomen ylipisto (University of Eastern Finland) Social work and counselling 

32. Mustafa Kemal University Health 
Nursing and Midwifery 

33. Mugla Sitki Kocman University Health and Welfare 
34. Baskent University Public Health 
35. University of Sousse, Tunisia Public Health, Global Health 

 

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

študentov aj učiteľov.  V roku 2018 / 2019 bolo v rámci bilaterálnych zmlúv vyslaných 12 

učiteľov, 8 študenti a prijatých bolo 12 učiteľov a 1 študent. Počty  vrátane kolísavého  trendu 

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

29.   

 

Graf č. 1: Prehľad  trendu mobilít študentov TU FZaSP a situácia v ak. roku 2018/2019 
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Graf č. 2: Prehľad trendu mobilít zamestnancov TU FZaSP a situácia v ak. roku 2018/2019 
 

Tab. č. 29: Mobilita v rámci bilaterálnych zmlúv v členení podľa krajín 

krajina 
študenti učitelia 

incoming outgoing incoming outgoing 

Česká republika 0 2 10 8 

Dánsko 0 1 0 0 

Fínsko 0 1 0 0 

Francúzsko 0 0 0 2 

Grécko 0 0 0 1 

Litva 0 1 0 0 

Poľsko 0 1 1 0 

Španielsko 1 0 0 0 

Tunisko 0 1 0 1 

Turecko 0 0 1 0 

USA 0 1 0 0 

spolu 1 8 12 12 
 

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. X, v tabuľke č. 30.  

a č. 3. 
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35; 
41%

51; 
59%

ZPC delené na ČR a ostatné štáty (n=86)

ČR ostatné

 

Graf č. 3: ZPC podľa účelu vycestovania 
 

Tab. č. 30: Zahraničné cesty 2019 podľa krajín vycestovania  
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ZPC podľa účelu  (n = 86) 

exkurzia

pracovné stretnutie

projektové aktivity

účasť na konferencii

učiteľská mobilita

Štát celkom 
Belgicko 3 
Bulharsko 1 
ČR 35 
Dánsko 2 
Fínsko 2 
Francúzsko 2 
Grécko 1 
Holandsko 2 
Keňa 8 
Maďarsko 1 
Poľsko 2 
Portugalsko 1 
Rumunsko 1 
Srbsko 5 
Švajčiarsko 1 
Švédsko 1 
Taliansko 6 
Thajsko 3 
Tunis 3 
USA 2 
Veľká Británia 3 
Vietnam  1 
Spolu ZPC v 2019 86 
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Tab. č. 31: Zahraničné cesty 2019 podľa katedier 

účel ZPC KLVM KSP KVZ KOSE spolu 

exkurzia 0 0 0 2 2 

pracovné stretnutie 2 9 9 8 28 

projektové aktivity 1 8 21 0 30 

účasť na konferencii 4 6 2 0 12 

učiteľská mobilita 0 5 5 4 14 

Spolu v roku 2019 7 28 37 14 86 
 

3.3 Medzinárodné aktivity – podpora  

V akademickom roku 2018/2019 okrem pokračovania v medzinárodnej spolupráci na 

univerzitnej úrovni  s doterajšími partnermi   boli podpísané  a aktivované medzi iným  zmluvy  

s Babes Bolyai University - Cluj-Napoca v Rumunsku, s Univerzitou v Sousse v Tunise, 

Univerzitou  vo  Wroclawe v Poľsku,  Luleå University of Technology vo Fínsku, Baskent 

University v Ankare, s Lekárskou fakultou  Univerzity Palackého v Olomouci.  

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, European Association of Schools of 

Social Work (EASSW) – Katedra sociálnej práce. Rozvíja sa aj spolupráca s univerzitou v 

Scrantone, USA, kde sa postupne snažíme vytvárať partnerstvá medzi americkými a našimi 

študentmi. V rámci projektu Erasmus+ KA107 grantu, ktorý získala Katedra verejného 

zdravotníctva boli financované a realizované mobility jednej PhD študentky a dvoch VŠ 

pedagógov na Univerzite v Scrantone.  Podobne boli uskutočnené  aj mobility  na  Universite 

Sousse v Tunise (zatiaľ jeden učiteľ a jeden  PhD. študent). 

 

3.4 Zahraničné a domáce projekty 

Aj v roku 2019 sa tvoriví zamestnanci zapojili do domácich ako aj zahraničných výziev na 

predkladanie žiadostí o financovanie projektov. Išlo o výskumné ako aj vzdelávacie projekty 

resp. rozvojové projekty. Konkrétne počty podaných projektov sú znázornené v grafe č. 4. 
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Graf č. 4: Podané  projekty na TU FZaSP v rokoch 2014 – 2019 
 

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 a výskumu vývoja vyhlásila aj v roku 2019 výzvu (Výzva 2019) na 

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

fakulty  nasledovné tri žiadosti o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2019 viď tabuľka č. 32. 

z ktorých  jedna žiadosť bola finančne agentúrou podporená: 

• doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. – KVZ TU FZaSP – nositeľ žiadosti 

Tab. č. 32: Podané žiadosti o grant APVV so začiatkom riešenia v roku 2020 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Identifikácia inkluzívnych potrieb a možností pre deti 
so zdravotným postihnutím v nadväznosti na službu 
včasnej intervencie v podmienkach mestskej 
aglomerácie strednej veľkosti 

doc. PhDr. 
Miriam 
Slaná, PhD. 

07/2020 - 
06/2024 

APVV-19-
0309 

Prediktívne modelovanie kardiovaskulárnych 
komplikácií pri diabetických ochoreniach 

doc. PhDr. 
Silvia 
Puteková, 
PhD. 

07/2020 - 
06/2023 

APVV-19-
0364 

16 16
18

9

16
18

2 2 1 1

5

1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

domáce zahraničné
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Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u 
adolescentov v Slovenskej republike 

doc. PhDr. 
Marek 
Majdan, 
MSc., PhD. 

07/2020 - 
06/2023 

APVV-19-
0568 

 

VEGA 

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len ako VEGA) je zameraná na finančnú podporu 

projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov 

SAV. V roku 2019 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na financovanie nových projektov. 

Do tejto výzvy sa zapojili aj tvoriví zamestnanci našej fakulty (viď tabuľka 33) avšak projekt 

nebol agentúrou podporený. 

Tab. č. 33: Podané žiadosti o grant VEGA zo začiatkom riešenia v roku 2020 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Monitorovanie radiačnej záťaže pacientov a lekárov na 
oddeleniach intervenčnej kardiológie 

PhDr. 
Zuzana 
Bárdyová, 
PhD. 

01/2020 – 
12/2022 

1/0334/20 
 

 

KEGA  

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR ako grantová agentúra Ministerstva 

školstva (ďalej len ako KEGA) je zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného 

výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia. V roku 2019 vyhlásila výzvu na predkladanie 

žiadostí na financovanie nových projektov. Do výzvy sa zapojilo 5 pracovných tímov, z toho 

TU FZaSP vystupovala ako hlavný riešiteľ v 3 projektoch a 2 projekty boli pod gesciou iného 

pracoviska (pozri tabuľka 34). Z predkladaných žiadostí bola podporená jedna žiadosť, 

v ktorej TU FZaSP vystupuje ako spoluriešiteľ: 

• doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – Katedra ošetrovateľstva (hlavný riešiteľ za TU 

FZaSP) 

Tab. č. 34: Podané žiadosti o grant KEGA zo začiatkom riešenia v roku 2020 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Inovatívne metódy a formy vo vyučovaní predmetu 
Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS 

PhDr. Alena 
Dziacka, 
PhD. 

1/2020 -
12/2022 

003TTU-
4/2020 



43 
 

Podpora e-learningového vzdelávania predmetu 
Ošetrovateľský proces 

doc. PhDr. 
Jana 
Martinková, 
PhD. 

1/2020 -
12/2022 

008TTU-
4/2020 
 

Praktické cvičenia z toxikológie pre študentov  
zdravotníckych odborov 

doc. 
PharmDr. 
Pavol Beňo, 
PhD. 

1/2020 -
12/2022 

009TTU-
4/2020 

Internetový portál vzdelávania v paliatívnej 
starostlivosti 

doc. PhDr. 
Andrea 
Botíková, 
PhD., MPH 

1/2020 -
12/2022 

040UK-
4/2020 

Optimalizácia výučby latinského jazyka 
v študijnom odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na 
potreby klinickej praxe a trhu práce 

doc. PhDr. 
Jana 
Boroňová, 
PhD. 

1/2020 -
11/2022 

004TnUAD-
4/2020 

 

Ďalšie úspešne podávané projekty v roku 2019 

Výzva mesto Trnava 

V rámci výzvy, ktorú vypísalo mesto Trnava, podala doc. MUDr. Andriana Kršáková, PhD. 

žiadosť o dotáciu na projekt s názvom Prvé centrum HIV prevencie v meste Trnava. Uvedený 

projekt bol podporený a na TU FZaSP bol v roku 2019 aj riešený a ku koncu roku aj ukončený. 

 

TU granty 

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

aj pre rok 2019. Študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a mladí vedeckí pracovníci 

z našej fakulty, podali spolu 8 žiadosti o granty TU a všetky bolo podporené viď tabuľka č. 35 

Tab. č. 35: Zoznam podaných a schválených žiadostí o Grant TU v roku 2019 

meno žiadateľa číslo žiadosti obdobie 
riešenia 

pridelená 
dotácia 

PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 7/TU/2019 2019-2020    1 228 €  
PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 8/TU/2019 2019-2020    1 228 €  
Mgr. Juliana Melichová – PhD študent 9/TU/2019 2019-2020    1 228 €  
Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 10/TU/2019 2019-2020    1 000 €  
Mgr. Lukáš Pazdera – PhD študent 11/TU/2019 2019-2020    1 000 €  
Mgr. Dominika Plančíková, PhD. 12/TU/2019 2019-2020    1 228 €  
Mgr. Janka Prnová – PhD študent 13/TU/2019 2019-2020    1 000 €  
Mgr. Patrik Sivčo - PhD študent 14/TU/2019 2019-2020    1 228 €  
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ZAHRANIČNÉ GRANTOVÉ SCHÉMY 

V roku 2019 bola podaná jedna žiadosť o dotáciu v zahraničných grantových schémach. Viď 

nasledujúca tabuľka č. 36, žiadosť však nebola agentúrou podporená. 

Tab. č. 36: Podané žiadosti o dotáciu v zahraničných grantových schémach v roku 2018 

Názov schémy Názov projektu Hlavný riešiteľ Trvanie projektu 

ERASMUS+ 
Pilot VET mobility scheme for the 
Enlargement countries and Africa Mark Taylor, Dr. 1/2020 - 12/2022 

 

Prehľad aktuálne riešených projektov  

Od 1.1.2019 sa na Katedre verejného zdravotníctva TU FZaSP začal riešiť významný projekt 

v rámci programu EU Horizont 2020 pod názvom Scaling-up NCD Interventions in South East 

Asia. V nasledujúcom 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 – 2019 
 

Presný zoznam projektov riešených na TU FZaSP v roku 2019 je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke č. 37. 

Tab. č. 37: Zoznam projektov riešených na TU FZaSP v roku 2019 

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 

07/2015-06/2019 
 
 

10/2013-03/2020 

16
12

15 15 15

25

6 5 4
2

4
6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

domáce zahraničné
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• Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu (doc. 
Mydlíková) 

 
07/2017-06/2021   

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) 
• Parazitologicky významné pôdne meňavky: identifikácia hostiteľských 

vzťahov, fenotypová plasticita, cytomorfologická variabilita a nové 
stratégie ich eliminácie (prof. Ondriska) 

• Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných 
sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia (doc. 
Boroňová) 

01/2017-12/2019 
 

01/2017-12/2019 
 

01/2018-12/2020 
01/2019-12/2020 

 
 

01/2018-12/2020 
   

KEGA • E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o 
rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom (doc. Slaná) 

• Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a napísanie publikácie 
Atlas parazitov človeka (prof. Ondriska) 

01/2019-12/2021 
 

01/2019-12/2021 

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

10/2017-09/2019 

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.) 

08/2018-12/2020 

TRUNI • 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.) 

• Analýza trendu šírenia vankomycín rezistentných enterokokov vo 
Fakultnej nemocnici Trnava (Mgr. Micháliková, PhD.) 

• Analýza výskytu nozokomiálnych infekcií s etiológiou Pseudomonas 
aeruginosa u pacientov v intenzívnej starostlivosti (Mgr. Prnová) 

• Celoživotné prídavne riziko vzniku tumorov asociované CT 
koronarografiou (PhDr. Bárdyová, PhD.) 

• Epidemiológia úrazov v Slovenskej republike v závislosti od 
socioekonomických faktorov (Mgr. Plančíková, PhD.) 

• Charakteristika a následky úrazov mozgu na základe pracovného 
postavenia (Mgr. Melichová) 

• Identifikácia a analýza vybraných faktorov pracovnej spokojnosti 
slovenských sestier (PhDr. Kabátová, PhD.) 

• Porovnanie úmrtnosti na traumatické úrazy mozgu medzi domácimi a 
zahraničnými populáciami v krajinách Európskej štatistickej siete (Mgr. 
Sivčo) 

• Využitie metód molekulárnej epidemiológie pri detekcii outbreakov 
nozokomiálnych infekcií (Mgr. Pazdera) 

09/2018-08/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/2019-08/2020 

Mesto 
Trnava 

• Prvé centrum HIV prevencie v meste Trnava (doc. MUDr. Kršáková) 07/2019-12/2019 

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.) 

09/2018-08/2021 
09/2018-08/2020 

 
10/2017-10/2020 

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

10/2013-03/2020 
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H2020 • Scaling-up NCD Interventions in South East Asia’ - SUNI-SEA (prof. 
Rusnák) 

01/2019-12/2022 

Česká 
provincie 
Tovaryšstva 
Ježišova 

• Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v 
ošetrovateľskom vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v 
historickom výskume (doc. Boroňová) 

09/2016-09/2019 

 

Konkrétny popis riešených projektov je uvedený v podkapitole 2.2.1 tejto výročnej správy.  
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4 KEŇA - ZAHRANIČNÉ PRACOVISKO FAKULTY 
 
Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca je nasmerovaná do Kene, jednej z troch 

programových krajín a orientuje sa na sektorové priority kvalitné vzdelávanie, dobré zdravie, 

dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť 

a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora 

tvorby trhového prostredia.  

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, znižovaním 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. 

 

4.1 Ciele zahraničného pracoviska 

TU FZaSP má zahraničné 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 18.11.2019 Memorandum o porozumení na obdobie troch rokov 

(2019-2022) s neziskovou organizáciou Amani Kibera, ktorá pôsobí v najväčšom africkom 

slume Kibera, v kenskom hlavnom meste Nairobi. Za organizáciu podpísal memorandum jej 

zakladateľ a riaditeľ, Benson Ooko Ouma a za fakultu dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Podpísané memorandum je posilnením vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít v oblastiach 

vzdelávania, zdravotníctva, výskumu, publikačnej činnosti a i. Potvrdením spoločného 

partnerstva je spoločne pripravovaný nový dvojročný projekt s podporou SlovakAid.  
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Od roku 2010 TU FZaSP v rámci zahraničného pracoviska v regióne 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.) 

• Regionálne ministerstvo zdravotníctva v Kwale-Ministry of Health, Kwale (Podpísané 

Memorandum o porozumení dňa 13.augusta 2018 na obdobie 3 rokov zamerané na 

spoluprácu v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, výskumu, publikačnej činnosti 

atď.) Potvrdením spoločného partnerstva bol 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“. Projekt bol zrealizovaný v rokoch 2017-2019. 

 

Od 27.marca 2018 je TU FZaSP členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, 

Ambrela - 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.    
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4.3 Financie 

Aktivity zahraničného pracoviska Keňa 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 2019 a Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prostredníctvom oficiálnej rozvojovej 

spolupráce pod logom SlovakAid.  

Na základe mediálnych výstupov o našich rozvojových aktivitách v Keni, sme získali finančné 

a materiálne prostriedky od súkromných osôb, vďaka ktorým sme mohli odovzdať základnej 

škole na pobreží Kene topánky pre deti a riady do školskej jedálne; základnej škole 

a komunitnej knižnici v slume Kibera sme odovzdali perá, ceruzky, zošity a riady do školskej 

jedálne. Za podpory súkromných darcov sme tiež založili odbornú knižnicu v Kwale 

v priestoroch krajskej nemocnice. 

 

4.4 Zamestnanci podieľajúci sa na pracovných aktivitách v rámci pracoviska 

V roku 2019 to boli 3 zahraničné pracovné cesty na zahraničné pracovisko v Kwale a do 

Nairobi, v počte osôb 4: 

• Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. / Zahraničné pracovisko Keňa/ 

• PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. / Zahraničné pracovisko Keňa/ 

• Mgr. Michal Rafajdus, PhD. / Katedra verejného zdravotníctva/ 

• prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH. / Katedra verejného zdravotníctva 

 

4.5 Zrealizované aktivity na zahraničnom pracovisku v Keni a na Slovensku 

KEŇA 

1. Vychádzajúc z podpísaného päťročného memoranda o porozumení s  lokálnym partnerom 

na kenskom pobreží, a to so Msambweni County Referral Hospital, sme 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 sledujeme v týždenných intervaloch kvalitu hlásených dát 
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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 porozumení. V roku 2018 sme pracovali 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 realizovaním vzdelávacích tréningov 

v ďalšom kraji v regióne Kwale, a to v Kinangu, sme vytrénovali 77 komunitných 

pracovníkov a 43 zdravotníckych pracovníkov, ako sú lekári, sestry, ošetrovatelia 

a laboranti, ktorí svojim komunitám pomáhajú zlepšiť ich zdravie.  

2. „Vytvorenie odborných knižníc pre kontinuálne samovzdelávanie“ - V roku 2018 sme 

vytvorili 2 odborné knižnice v krajských nemocniciach v Msambweni a v Lungalunga. 

V roku 2019 ďalšie dve odborné knižnice v partnerských krajských nemocniciach 

v Kinangu a v Kwale, predovšetkým určené pre komunitných a zdravotníckych 

pracovníkov s cieľom zlepšiť ich prístup k informáciám a kontinuálne zvyšovať ich 

vedomosti. Knižnica Kinango obsahuje 122 kníh a 108 e-kníh. Knižnica Kwale, založená 

s finančnou podporou súkromných darcov, obsahuje 118 kníh a 108 e-kníh. Obe 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. 

 

SLOVENSKO 

1. Dr. Denisa Jakubcová a Dr. Zuzana Kráľová mali dve prednášky pre žiakov ZŠ Rakovice 

o Keni a rozvojových projektoch v Kwale a Nairobi, dňa18.decembra 2019. 

 

http://fzsp.truni.sk/zs-rakovice
http://fzsp.truni.sk/zs-rakovice
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2. V roku 2019 sme zorganizovali dvakrát Africké fórum v priestoroch TU FZaSP v Aule 

Pazmáneum. Dňa 6.mája 2019 odzneli dva príspevky na Africkom fóre. V rámci prvého 

príspevku pán dekan, prof. Slaný, porozprával o Afrike jeho očami, o ceste od prvého 

kontaktu s Afrikou až po jeho dva pracovné pobyty v Keni na fakultnom pracovisku v 

regióne Kwale. Obsahom druhého príspevku, prezentovaný Dr. Jakubcovou, boli problémy 

zdravia kenskej populácie, možnosti ako predchádzať infekčným ochoreniam a popísaný 

proces zamerania práce slovenského tímu na infekčné ochorenia v roku 2015 až po 

dvojročný projekt na kenskom pobreží v regióne Kwale, zameraný na prevenciu infekčných 

ochorení a podvýživy v komunitách. Dr. Jakubcová predstavila základnú charakteristiku 

projektu, postupnosť zrealizovaných projektových aktivít a prvé výsledky z projektu. 

Príspevok bol doplnený pestrými kenskými fotografiami priamo z terénu realizácie 

projektu. 

Na Africkom fóre, dňa 3.decembra 2019, prezentovali svoje príspevky dve hostky, Dr. 

Denisa Jakubcová zo Zahraničného pracoviska v Keni a Mgr. Lucia Jantošovičová z eRka-

Dobrá novina, ktorá je manažérkou pre kenské projekty a absolventkou odboru sociálna 

práca našej fakulty. Dr. Jakubcová sa vo svojej prezentácii venovala životu v najväčšom 

africkom slume Kibera, ktorý je situovaný v kenskom hlavnom meste Nairobi. Na rozlohe 

2,5 km2 žije so svojimi radosťami i starosťami milión ľudí, ktorí čelia rôznym zdravotným 

či sociálnym problémom vo svojom každodennom živote. V mesiacoch október a november 

2019 sa konala na TU FZaSP zbierka „Ceruzky pre Kiberu“ a Dr. Jakubcová aj 

prostredníctvom fotiek z jednej základnej školy v Kibere sprostredkovala účastníkom 

Afrického fóra odovzdanie pier, ceruziek, omaľovániek, zošitov a ďalších drobností 

kenským deťom. V nairobskom slume Kibera, sme neboli iba odovzdať zbierku, ale aj 

podpísať memorandum o porozumení s miestnou organizáciou Amani Kibera a vykonať 

hodnotenie potrieb pre prípravu nového dvojročného projektu v Keni za finančnej podpory 

pod logom SlovakAid. Dr. Jakubcová predstavila základné ciele plánovaného projektu a  

svoj príspevok doplnila pestrými kenskými fotografiami priamo z Kibera slumu. Mgr. 

Jantošovičová je od roku 2015 aktívna v krajinách s nízkym ekonomickým príjmom a vo 

svojej prezentácii priblížila študentom predstavy a realitu rozvojovej práce v  Etiópii, v 

Rwande a v Keni, porozprávala tiež o jej skúsenostiach a kultúrnych konfrontáciách 

objavujúcich sa v rámci jej práce a žitia v jednotlivých afrických krajinách. Ako absolventka 

TU FZaSP porovnala študentom jej získané vedomosti a znalosti s „africkou“ realitou. 
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Zahraničné pracovisko Keňa umožnilo počas roka 2019 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 regióne Kwale. Dáta z výskytu prípadov 

jednotlivých infekčných ochorení a podvýživy detí sa využili pri bakalárskych a diplomových 

prácach študentov fakulty. 

 

4.6 Medializácia a publikačná činnosť 

ODBORNÉ VÝSTUPY:  
1. (ADN) Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Motivation to volunteering in developing countries / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, 
Miroslav Takáč. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 239-
245. WOS. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15714.pdf 

 
 

MEDIÁLNE VÝSTUPY:  
1. „Úspešný projekt trnavských zdravotníkov v Kwale” 

Novinky z Radnice december 2018/január 2019 (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 

 

2. „Realizácia 3.fázy kenského projektu v Kinango Sub-county“ 
o  Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 03.03.2019 
Link: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=644362255994973&id=230011447
430058 

 

3. „Pomáhame na pobreží Kene znižovať počty podvyživených detí už od roku 2011“ 
o Facebook Trnavká univerzita v Trnave 15.03.2019 
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/posts/10157351186227139 
 

4. „Pozvánka na Africké fórum 06.05.2019“ 
o Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 06.05.2019 (ZP Keňa/Aktuality, Fakultné 

oznamy) 
Linky:  
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/oznam/Africke_forum_6_5_2019.pdf 
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-0 
o Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 30.04.2019 
Link: 
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/67655358944
2506/?type=3&theater 
o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 01.05.2019 
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=66176&fs=9C180FB4AD7947C8B9FE24CF1BB7748A
http://ukftp.truni.sk/epc/15714.pdf
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=644362255994973&id=230011447430058
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=644362255994973&id=230011447430058
https://www.facebook.com/truni.sk/posts/10157351186227139
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/oznam/Africke_forum_6_5_2019.pdf
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-0
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/676553589442506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/676553589442506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/truni.sk/
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5. „Rozvojové aktivity TRUNI“ – dokument o rozvojových aktivitách Trnavskej univerzity 
na africkom kontinente 
o  Youtube 08.07.2019 
Link: https://youtu.be/chVE9emItqM   
o  Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 09.07.2019 
Link: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-
230011447430058/?epa=SEARCH_BOX 
o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 09.07.2019 
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
 

6. „Obuli sme/ste deti jednej základnej školy“  
o Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 01.08.2019 
Link: https://www.facebook.com/pg/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-
TU-230011447430058/posts/?ref=page_internal  
o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 05.08.2019 
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/    

 

7. „Projekt SlovakAid - Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne 
Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných 
ochorení“  
Apríl 2019, September 2019 
o  Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Zahraničné pracovisko Keňa 
Link: http://fzsp.truni.sk/projekt-slovakaid 

 

8. „Trnavská univerzita založila odborné knižnice na pobreží Kene“  
26.august 2019 TASR/skolske.sk 
Link: https://www.skolske.sk/clanok/49053/trnavska-univerzita-zalozila-odborne-
kniznice-na-pobrezi-kene 

 

9. „Dr. Denisa Jakubcová a Dr. Zuzana Kráľová porozprávali o práci v Keni“ 
1.október 2019 Trnavské rádio – Ranná show 
Link: http://fzsp.truni.sk/drdenisa-jakubcova-drzuzana-kralova-porozpravali-o-praci-v-
keni 
 

10. „Zbierka Ceruzky pre Kiberu“  
o  Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 15.10.2019, 12.11.2019, 28.11.2019 
Link: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-
230011447430058/   
o  Facebook Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 14.11.2019 
Link: https://www.facebook.com/pg/fakultazdravotnictvatrnava/posts/?ref=page_internal 
o  Facebook Trnavská univerzita v Trnave 16.10.2019 
Link: https://www.facebook.com/pg/truni.sk/posts/?ref=page_internal 

 

11. „Pozvánka na Africké fórum 03.12.2019” 
o Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 03.12.2019 
Linky: 

https://youtu.be/chVE9emItqM
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.facebook.com/pg/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/truni.sk/
http://fzsp.truni.sk/projekt-slovakaid
https://www.skolske.sk/clanok/49053/trnavska-univerzita-zalozila-odborne-kniznice-na-pobrezi-kene
https://www.skolske.sk/clanok/49053/trnavska-univerzita-zalozila-odborne-kniznice-na-pobrezi-kene
http://fzsp.truni.sk/drdenisa-jakubcova-drzuzana-kralova-porozpravali-o-praci-v-keni
http://fzsp.truni.sk/drdenisa-jakubcova-drzuzana-kralova-porozpravali-o-praci-v-keni
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/
https://www.facebook.com/pg/fakultazdravotnictvatrnava/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/truni.sk/posts/?ref=page_internal
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http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/pracoviska/clanky/Africke_forum_3-12-
2019.pdf 
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-1 
o Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 12.11.2019 
Link: 
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/81030393273
4137/?type=3&theater    
o Facebook Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 11.11.2019 
Link: https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/ 
o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 02.12.2019 
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 

 

12. „Memorandum of Understanding s organizáciou Amani Kibera“ 
o Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (ZP Keňa/Aktuality, Fakultné oznamy) 
Link: https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-
kenskou-organizaciou-amani-
kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5
WuB2H8k 
o  Facebook Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 
Link: https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/ 
o Facebook Trnavská univerzita v Trnave  
Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
 

13. „Dr. Denisa Jakubcová a Dr. Zuzana Kráľová porozprávali o zbierke Ceruzky pre 
Kiberu a tiež o ďalšej plánovanej práci v Keni“  
17.december 2019 Trnavské rádio – Ranná show 
Link: http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu 

 

  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/pracoviska/clanky/Africke_forum_3-12-2019.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/pracoviska/clanky/Africke_forum_3-12-2019.pdf
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-1
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/810303932734137/?type=3&theater
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/810303932734137/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/
https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/
https://www.facebook.com/truni.sk/
http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu
http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu
http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu


55 
 

5 EKONOMIKA FAKULTY 
 

V kalendárnom roku 2019 pokračovala na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej len 

TU FZaSP) konsolidácia finančných prostriedkov, orientovaná na úsporu nákladov v hlavnej 

činnosti zvýšením produktivity práce tvorivých zamestnancov, reštrukturalizáciou procesov TU 

FZaSP a realizáciou racionalizačných opatrení.  

Fakulta pri hodnotení hospodárenia za kalendárny rok 2019 vychádzala z Výkazu ziskov a strát. 

TU FZaSP dosiahla kladný výsledok hospodárenia v hlavnej (HČ) aj podnikateľskej činnosti 

(PČ).  

Graf č. 6 znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2016 - 2019 v hlavnej 

i podnikateľskej činnosti. Trend vývoja hospodárskeho výsledku (ďalej len HV) je kolísavý, 

ovplyvňujú to termíny vyúčtovania 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: Vývoj hospodárenia fakulty v hlavnej i podnikateľskej činnosti 
 

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

univerzite Ministerstvo školstva. Tabuľka č. 38 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých rokoch 

a vyčísľuje ich rozdiel. 
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Tab. č. 38: Hlavné zdroje financovania 

Druh výnosu Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel 

kurzové zisky          16           16 

Iné ostatné výnosy 212 039 191 469   -20 570 

Zákonné rezervy        614     1 235        621 

Dotácie     2 515 203   2 693 028      177 824 

Výnosy spolu     2 727 856   2 885 748      157 892 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 693 027,63 €, čo tvorí 

93,32% z celkových zdrojov financovania fakulty. Trend vývoja podielu dotácie na celkových 

zdrojoch má rastúci trend, v porovnaní s rokom 2018 nárast o 1,12%, čo predstavuje 177 824 

€.  

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 191 469 € t. j.  6,63% z celkových 

zdrojov financovania. V porovnaní s rokom 2018 získala fakulta mimodotačných prostriedkov 

na externom školnom o 20 570 € menej. Graf č. 5 znázorňuje podiely jednotlivých zdrojov na 

celkovom financovaní fakulty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Zdroje financovania fakulty 
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5.1 Analýza nákladov a výnosov v hlavnej činnosti 

Hlavná činnosť fakulty súvisí s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v rámci 

akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania ako aj 

s rozvojom výskumu a vývoja.  

V tabuľkách č. 39 a 40 sú uvedené náklady a výnosy TU FZaSP v roku 2019 podľa jednotlivých 

účtov za hlavnú činnosť. 

Tab. č. 39: Náklady z hlavnej činnosti (v EUR)        

Účet Druh nákladu Suma 

501  Spotreba materiálu      114 346 

502  Spotreba energie 35 493 

504 Predaný tovar   1 980 

511  Opravy a udržiavanie   6 559 

512  Cestovné tuz. a zahr. 46 248 

513  Náklady na reprezentáciu   2 775 

518  Ostatné služby      408 934 

521  Mzdové náklady    1 411 740 

524, 525, 527  Zákonné sociálne poistenie       525 353 

538, 545, 547 Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary     8 822 

549  Iné ostatné náklady       136 186 

551  Odpisy         25 636 

 NÁKLADY   SPOLU     2 724 072 
 

Tab. č. 40: Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)                  

Účet Druh výnosu Suma 

645 Kurzové zisky           16 

648 Iné ostatné výnosy  191 469 

656 Zúčtovanie zákonných rezerv       1 235 

691 Prevádzkové dotácie      2 693 028 

 VÝNOSY   SPOLU      2 885 748 

 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK        161 676 
 

V roku 2019 dosiahla TU FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške 

161 676 €.  
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V porovnaní s rokom 2018 celkové náklady fakulty vzrástli o 7 347 € z dôvodu valorizácie 

miezd nárast a znížených nákladov na údržbu a materiálového zabezpečenia. V minulom 

období fakulta investovala do údržby a opráv (renovácia okien). 

Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady vyplatené v celkovej výške 1 411 740 €. 

Boli zložené z: 

• funkčných platov pedagogických zamestnancov, výskumných pracovníkov, THP 

pracovníkov, odborných zamestnancov 

• odmien, dohôd o vykonaní práce (interných a externých zamestnancov) 

• zostatkov z dovoleniek z predchádzajúcich období.  

Medziročne narástli funkčné platy o 19 888 €, čo bolo spôsobené valorizáciou miezd, náklady 

na odmeny sa zvýšili o 4 076 €. Náklady na vyplácanie DOVP sa zvýšili o 5 707 €.  

Mzdové náklady tvorili 51,98 % z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 2019.  

Graf č. 8 znázorňuje zdrojovú štruktúru vyplatených mzdových nákladov v roku 2019. 

 

Graf č. 8: Zdroje financovania mzdových nákladov  
 

Z dotačných prostriedkov neúčelových aj účelových boli mzdy financované vo výške 1 303 454 

€  t. j. 92 % z celkových miezd.  

Z mimodotačných zdrojov boli mzdy financované vo výške 44 533 € t. j. 3 % z celkových 

miezd. Z grantov boli vyplatené mzdy vo výške 63 754 € t. j. 5 % z celkových miezd. 

TU FZaSP rozdeľuje mzdové prostriedky na jednotlivé nákladové strediská. Vyhodnocuje 

podľa nákladových stredísk výšku čerpania mzdových prostriedkov za kalendárny rok. Výška 
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čerpania mzdových prostriedkov – funkčné platy v roku 2017, 2018 a 2019 podľa nákladových 

stredísk je uvedená v grafe č. 9.  

 

Graf č. 9: Hrubé mzdy podľa stredísk 
 

V kalendárnom roku 2019 poklesli hrubé mzdy na všetkých katedrách z dôvodu 

racionalizačných opatrení, bolo vytvorené i nové nákladové stredisko zahraničné pracovisko 

Keňa.  

Porovnanie vyplatených miezd bez odmien podľa jednotlivých katedier dokumentuje tabuľka 

č. 41 (v tis. €).  

Tab. č. 41: Vyplatené mzdy bez odmien podľa jednotlivých katedier 

Katedra Vyplatené mzdy 
v roku 2018 

Vyplatené mzdy 
v roku 2019 Rozdiel (tis. €) 

KSP 249 217 -32 

KVZ 191 175 -16 

KLVM 217 202 -15 

KOŠE 244 222 -22 

Zahr. prac. Keňa  32 32 

SPOLU 901 848 -53 
 

Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 

2017, 2018 a 2019 je uvedený v tabuľke č. 42 (v tis. €) 
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Tab. č. 42: Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov 

Kategória zamestnancov Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Pedagogickí zamestnanci 1 327 1 366 1 366 

Výskumní a umeleckí zamestnanci    911 952 1 116 

Zamestnanci administratívy 1 016 1 056 1 128 

Odborní zamestnanci    829 825 937 
              

Nárast priemernej mzdy zamestnancov verejnej správy bol spôsobený valorizáciou miezd zo 

strany MŠ od 1.1.2019 i keď u pedagogických zamestnancov nie je vidieť nárast vzhľadom 

k celkovému poklesu pedagógov a  platovými postupmi jednotlivcov vyplývajúcich zo zákona.  

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

478 206,11 €. Spolu so mzdovými nákladmi tvorili 69,59 % z celkových nákladov fakulty. 

Značnú položku v nákladoch dosiahli ostatné služby, v hodnote 408 934 €, 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 31 272 €.  

Ministerstvo školstva vyčleňuje dotačné prostriedky aj na podporu praktickej výučby 

študentov. TU FZaSP má akreditované zdravotnícke študijné programy, v rámci ktorých 

prebieha aj praktická výučba študentov vo viacerých špecializovaných výučbových 

zariadeniach. Najvýznamnejšie postavenie medzi výučbovými zariadeniami má Fakultná 

nemocnica v Trnave. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok, priemerný počet študentov 

a priemerná výška dotácie na praktickú výučbu na jedného študenta  TU FZaSP je uvedená 

v tabuľke č. 43 (v tis. €).    

Tab. č. 43: Vývoj výšky dotácie na študentov 

Rok Výška dotácie  
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta  
v eurách 

2015 213 322 661 

2016 204 277 736 

2017 278 290 959 

2018 218 328 665 

2019 236 353 669 
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Poklesli náklady na spotrebu materiálu o 54 937 €, v predchádzajúcom období fakulta 

investovala do rekonštrukcie okien. Náklady na energie  nárast o 360 €. Cestovné nárast o 4 

534 € financované najmä zo zahraničných projektov. TU FZaSP priebežne podľa potreby 

obnovuje a dopĺňa výpočtovú, laboratórnu techniku. Dotácie na investičné aktivity TU FZaSP 

v kalendárnom roku 2019 neboli rozpísané. Nákup investícií, prevažne laboratórnej techniky 

boli kryté grantovými a mimodotačnými prostriedkami. 

V roku 2019 bol zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 73 759 €. 

Z toho drobný hmotný majetok bol obstaraný vo výške 41 tis.€ a kapitálový majetok vo výške 

33 tis.€. K 31.12.2019 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce.  

 

5.2 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 

TU FZaSP v roku 2019 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti  predaj publikácií a  

organizovanie domácich a medzinárodných konferencií. Prehľad nákladov a výnosov je 

uvedený v tabuľke č. 44 a 45. 

 

Tab. č. 44: Výnosy z podnikateľskej činnosti (v EUR)        

Účet Druh nákladu Suma 

501 Spotreba materiálu 1 309 

504 Predaný tovar 195 

518 Ostatné služby 1 581 

521 Mzdové náklady 300 

524, 527 Zákonné soc. poistenie 106 

549 Iné ostatné náklady 1 

570 Vnútroorganizačné prevody 211 

 NÁKLADY   SPOLU 3 703 
  

Tab. č. 45: Náklady z podnikateľskej činnosti (v EUR)                 

Účet Druh výnosu Suma 

602 Tržby z predaja služieb 3 929 

604 Tržby za predaný tovar 283 

 VÝNOSY   SPOLU 4 212 
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 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK 509 
 

V roku 2019 dosiahla TU FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške  509 €.  

 

5.3 Nedočerpané finančné prostriedky 

Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2019 na: 

• neúčelovej dotácii vo výške 481 131 € 

• účelovej dotácii vo výške 10 363 €  

• bežnom účte 945 042 €. 

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 945 042 €. 

 
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 
 

Výberové konania 

Na TU FZaSP bolo v roku 2019 vyhlásených spolu 11 výberových konaní na miesta 

vysokoškolských učiteľov: 

• Tri na funkčné miesto profesor 

• dve na funkčné miesto docent 

• šesť výberových konaní na miesto odborného asistenta.  

Okrem týchto miest boli vyhlásené aj výberové konania na funkcie vedúci katedry sociálnej 

práce, funkciu vedúcej referátu pre študijné záležitosti, tri miesta prednostov kliník a to kliniky 

urológie, gynekologicko-pôrodníckej kliniky a rádiologickej kliniky a jedno miesto na 

vedúceho zahraničného pracoviska Keňa. 

Dve funkčné miesta profesorov boli obsadené zamestnancami, ktorým končila pracovná 

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

profesorovi na obdobie jedného roku, vzhľadom k tomu, že už dovŕšil 70 rokov a druhému na 

obdobie 5 rokov. Jedno miesto profesora, bolo vytvorené pre odbor sociálna práca a to z dôvodu 

úspešnej inaugurácie, dovtedy bol zamestnanec na funkčnom mieste docenta. Jeho pracovná 

zmluva bola uzatvorená do dovŕšenia veku 70 rokov. Tento profesor sa zároveň stal aj  

garantom odboru. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovných zmlúv profesorov sú tri roky. Dve 

funkčné miesta docentov boli vyhlásené pre dvoch docentov, jednému končila pracovná zmluva 

a zmluva s ním sa uzatvorila na obdobie 5 rokov a druhý docent bol prijatý ako nový 

zamestnanec, a počíta sa s ním ako so spolugarantom odboru do ďalšej akreditácie. S ním bola 

uzatvorená zmluva na obdobie 3 roky s možnosťou ďalšieho predĺženia. Ostatné pracovné 

miesta boli vyhlásené pre šiestich odborných asistentov, z toho tri miesta boli vyhlásené 

z dôvodu uplynutia trvania  pracovnej zmluvy a tri miesta odborných asistentov boli vyhlásené 

ako neobsadené pracovné miesta pre troch nových odborných asistentov, jedno na Katedru 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a dve pre Katedru ošetrovateľstva. Priemerná 

dĺžka uzatvorenia pracovných zmlúv odborných asistentov sú 3 roky. Priemerný počet 

uchádzačov na obsadenie z každej funkcie bol jeden uchádzač. 

Počet konaní, kde sa prihlásili uchádzači, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo pre funkciu 

profesor dvaja, pre funkciu docent jeden a pre ostatné kategórie t.j. odborný asistent traja. 
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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. Jeden zamestnanec je zamestnaný ako VŠ učiteľ s úväzkom 0,1 a vekom nad 70 rokov. 

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 

priemernou výškou úväzku 0,29. 

Tab. č. 46: Priemerný vek zamestnancov TU FZaSP k 31.12.2019 

pozície Priemerný vek 

Vysokoškolskí učitelia 50,09 

Vedecko-výskumní zamestnanci 37 

Centrálna administratíva 45,37 

Odborní zamestnanci 47,98 
 

Kvalifikačný rast 

V roku 2019 úspešne inauguroval zamestnanec TU FZaSP v rámci odboru sociálna práca 

a posilnil katedru sociálnej práce hlavne ako garant odboru, nakoľko predchádzajúci  garant v 

januári 2019 rozviazal pracovný pomer s TU FZaSP a zároveň  ukončil aj svoje garantovanie. 

V priebehu roku 2019 úspešne ukončili štyria zamestnanci fakulty (traja členovia Katedry 

verejného zdravotníctva a jeden člen Katedry ošetrovateľstva) špecializačné štúdium, ktoré 

realizuje fakulta pre zdravotníckych pracovníkov a získali špecializačný titul MPH (Master of 

Public Health).  

Jeden docent v odbore verejné zdravotníctvo ukončil štúdium na Universite od Londom a získal 

titul MSc. 

 

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. 47: Prehľad o zamestnancoch TU FZaSP v rokoch 2018 a 2019 

Zamestnanci TU FZaSP 2018 2019 

Vysokoškolskí učitelia spolu 56,26 51,09 

z toho: profesori 9,23 8,85 

            docenti 20,08 18,17 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 25,04 21,4 

            ostatní učitelia  1,91 2,67 

Odborní pracovníci 2 2,06 

Administratívni pracovníci  14 13,43 

Výskumní pracovníci             2,3 2,38 

Prevádzkoví zamestnanci 0 0 

SPOLU   74,56 68,96 
 

V roku 2019 mala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

v prepočítanom počte 68,,96 zamestnancov, z toho 8,85 zamestnancov s vedecko-

pedagogickým titulom profesor, 18,17 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 21,4 

odborných asistentov s vedecko akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom 

PhD.) a 2,67 odborných asistentov bez vedecko-akademickej hodnosti CSc. (alebo 

akademického titulu PhD.). 

Porovnaním rokov 2018 a 2019 sme zistili, že rozdiel v prepočítanom počte v roku 2019 je 

o 5,6 nižší oproti roku 2018. Najväčší pokles v roku 2019 je v kategórii docent o 1,91, ďalej v 

kategórii odborní asistenti s PhD. a to o 3,64 a naopak najväčší nárast je v kategórii ostatní 

učitelia a to 0,76. Zmena v kategórii profesor a to pokles bol z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru jedného zamestnanca v priebehu roka 2019 a zároveň koncom roka pribudol jeden 

profesor v tejto kategórii po úspešnom výberovom konaní. Rozdiel v tejto kategórii je – 0,38. 

Kategória docent zaznamenala pokles a to z dôvodu, že hneď začiatkom roka rozviazal jeden 

zamestnanec pracovný pomer, v polovici roka bolo jedno miesto docenta  zrušené a koncom 

roka bol prijatý jeden docent ako budúci spolugarant odboru. Najväčší pokles bol v kategórii 

OA s vedecko pedagogickým titulom CSc. (PhD.) z dôvodu, že dve zamestnankyne odišli 

v priebehu roku na materskú dovolenku, jedna zamestnankyňa rozviazala pracovný pomer, 

ďalšiemu zamestnancovi nebola obnovená končiaca pracovná zmluva. V priebehu roku bol 

prijatí nový zamestnanec do tejto kategórie so skráteným pracovným úväzkom a koncom roka 

bol prijatý ďalší zamestnanec z dôvodu personálneho posilnenia katedry ošetrovateľstvo. 
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Nárast v kategórii ostatní učitelia bol spôsobený, že jeden zamestnanec prešiel z polovičného 

na plný pracovný úväzok a koncom roka bol v rámci tento kategórie prijatý nový zamestnanec 

na uvoľnené pracovné miesto. Mierny nárast v kategórii odborní zamestnanci bol z dôvodu, že 

jeden zamestnanec odišiel do predčasného starobného dôchodku a nahrádzal ho nový 

zamestnanec, ktorý bol niekoľko dní zaúčaný odchádzajúcim zamestnancom ešte počas trvania 

jeho pracovného pomeru. V kategórii administratívnych zamestnancov bol pokles spôsobený 

znížením pracovného úväzku u jedného zamestnanca.    

Celkový pokles zamestnancov v roku 2019 je odrazom prispôsobenia  personálneho 

zabezpečeniu fakulty ku každoročnému klesajúcemu počtu študentov. 
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7 VÝROČNÉ SPRÁVY KATEDIER TU FZaSP 
 

7.1 Výročná správa o činnosti Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód 

v zdravotníctve 

 

ORGANIZÁCIA KATEDRY 

Vedúci katedry:  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.  

Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry: doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

Katedrový správca, Koordinátor MAIS, MOODLE, EZP: PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 

Vedúca Pracoviska laboratórií: RNDr. Soňa Kucharíková, PhD 

Koordinátor Erasmus+: MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 

Koordinátor praxe, Koordinátor ŠVOČ:  Mgr. Lenka Michalíková, PhD. 

Sekretariát: Gabriela Semešová  

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve pracovala v roku 2019 v tomto 

zložení: 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. - vedecko-výskumná činnosť je zameraná na 

monitorovanie radiačnej záťaže obyvateľstva pri lekárskych vyšetreniach, programy 

zabezpečenia kvality na rádiologických pracoviskách, hodnotením rizika spojeného s 

lekárskymi expozíciami.  

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. - vedecko-výskumnú činnosť zameriava na genetiku, 

imunológiu, laboratórnu medicínu a laboratórnu diagnostiku reumatických chorôb.  

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. - 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. - výskumne sa zameriava na  štúdium zoonóz a 

sledovanie vybraných medicínsky významných patogénov.  
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PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. - vedecko-výskumnú činnosť zameriava na monitorovanie 

radiačnej záťaže zdravotníckych pracovníkov pracujúcich so zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

monitorovanie radiačnej záťaže pacientov pri lekárskych expozíciách a hodnotenie rizika 

vyplývajúceho z lekárskych expozícií. 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. - zameriava sa najmä na infekčné ochorenia a aspekty 

antiinfekčnej terapie. Ďalej sa zameriava na sluchov postihnutých ako špecificky znevýhodnenú 

skupinu populácie a bariéry, na ktoré naráža v prístupe k zdravotnej a sociálnej starostlivosti.  

RNDr. Mária Dubovská, PhD. - 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.  - zameriava sa na výskum v oblasti nemocničnej hygieny, 

prevencie infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a rezistencie na antibiotiká.  

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.  - 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.  

MUDr. Rastislav Husťak - vedecko-výskumnú činnosť zameriava analýzu cholangioskopie 

a témy týkajúce sa gastroenerológie.  

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. - zameriava sa na diagnostiku parazitárnych nákaz a 

vyšetrovacie metódy v klinickej parazitológii.  

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. - 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.  

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. - 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. Kamila Bírová - vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava sa na oblasť 

mikrobiológie.  
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AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY KATEDRY A ĎALŠIE 

VÝUČBOVÉ AKTIVITY 

Katedra poskytuje jednoodborové štúdium v odbore Zdravotnícke vedy, študijnom programe 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 

štúdia dennej i externej formy.  

Študijný program 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 programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve získa nasledovné 

vedomosti a praktické zručnosti:  

• história, ciele, náplň odboru laboratórne vyšetrovacie metódy a odborov, s ním 

súvisiacich 

• znalosť a praktická aplikácia epidemiologických metód a  štatistických techník 

• pochopenie vzťahov a vplyvov sociálnych, kultúrnych, životných a pracovných 

podmienok a psychosociálnych faktorov na zdravie a chorobu 

• zber validných údajov 

• znalosť voľby vhodnej štatistickej analýzy vzhľadom na charakter dát, dokumentácia 

zistených údajov 

• znalosť metód sledovania reakcie organizmu na expozíciu  faktorom životného a 

pracovného prostredia 

• znalosť legislatívy využívanej vo zdravotníctve 

• schopnosť pracovať ako odborník v laboratórnych vyšetrovacích metódach 

• aplikácia legislatívnych úprav v odbore  v praxi 

• schopnosť interpretovať získané výsledky  

• schopnosť viesť samostatnú prácu v laboratóriu a koordinovať prácu stredoškolských 

pracovníkov  

• schopnosť pracovať v tíme a komunikovať s klinickými pracoviskami a kontinuálne sa 

vzdelávať v problematike laboratórnych vyšetrovacích metód a súvisiacich odboroch 

• aktívna účasť na seminároch a workshopoch  
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• spracovávanie informácií z literatúry 

• samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie. 

 

Po ukončení štúdia sa môže absolvent uplatniť:   

• štátne zdravotnícke zariadenia (nemocnice s poliklinikou – oddelenia klinickej 

biochémie, klinickej mikrobiológie, klinickej genetiky, klinickej hematológie, 

patológie, oddelenia klinickej imunológie) – ako iný vysokoškolsky vzdelaný pracovník 

v zdravotníctve 

• štátne zdravotné ústavy (laboratórne oddelenia – mikrobiológia, hygiena, imunológia) 

• výskumné ústavy so zdravotníckym resp. biomedicínskym zameraním 

• neštátne zdravotnícke zariadenia (súkromné mikrobiologické, imunologické, 

biochemické apod.) 

 

Uskutočňované študijné odbory: 

Doktorandské štúdium (PhD.):  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - externé 

Magisterské štúdium (Mgr.): 2 (2,5) -ročné: 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - externé  

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denné 

Bakalárske štúdium (Bc.) 3(4) -ročné: 

• Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – externé 

•  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denné 

 

VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých zamestnancov. 

Zamestnanci katedry okrem pedagogickej činnosti na katedre pracujú v laboratóriách vedecko 

- výskumne zameraných, ako aj v laboratóriách SVALZ (Laboratóriá Piešťany, s.r.o, Medirex, 

a.s., AnalytX s.r.o.). Členmi katedry sú aj lekári z kliník Fakultnej nemocnice Trnava.  Viacerí 

členovia katedry spolupracujú s MZSR na príprave Štandardných diagnostických 

a terapeutických postupov.  

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na realizácii vedecko - výskumných úloh v rámci 

grantov KEGA, APVV, lekári sú členmi tímov realizujúcich klinické štúdie. 
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Aktívnu vedeckú činnosť členovia katedry dokumentujú prostredníctvom publikácií v 

domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentáciách výsledkov výskumov na 

celoslovenských a medzinárodných konferenciách. 

V roku 2019 členovia katedry vydali 1 vedeckú monografiu  a 2  štúdie charakteru vedeckej 

monografie a boli spoluautormi 2 vysokoškolských učebníc a 3 učebných textov.  

 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

V roku 2019 mala KLVM spoluprácu s vedecko - výskumnými pracoviskami v rámci ČR a 

SR a to konkrétne: 

• Národný ústav reumatických chorôb 

• Laboratória s.r.o. Piešťany“  

• Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav, Ústí nad Labem 

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

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

Fakultná nemocnica Trnava 

• Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Oddelenie radiačnej hygieny  

• Centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie. 

• Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz 

• Parazitologický ústav SAV Košice 

• Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie 

 

ĎALŠIE AKTIVITY KATEDRY 

• Týždeň fakulty: 11.3-13.3.2019 

• Dni zdravia: 10. 04. 2019 

• Dni zdravia trnavskej župy pre verejnosť: 24.9.2019 

•  I. vedecký seminár Centra mikrobiológie a prevencie infekcií: 27.11.2019  

 

Celá výročná správa za katedru Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve TU FZaSP 

za rok 2019 je k dispozícii na sekretariáte katedry TU FZaSP alebo na stránke fakulty 

http://fzsp.truni.sk/vedecko-vyskumne-aktivity-lvmvz 

 

http://fzsp.truni.sk/vedecko-vyskumne-aktivity-lvmvz
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7.2 Výročná správa o činnosti Katedry verejného zdravotníctva 

 

ORGANIZÁCIA KATEDRY   

Vedúca katedry: doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH  

Zástupkyňa vedúcej katedry: Mgr. Michaela Machajová, PhD.  

Sekretariát KVZ:  Mgr. Marcela Nováková 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY 

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH - 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 spolu riešiteľkou 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. Je hlavnou riešiteľkou projektu EDUVAC 

na TU. V rámci projektu Erasmus+ KA 107 absolvovala mobilitu učiteľa  v Tunise, na 

Univerzite Sousse. 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. Od roku 2019 je 

členom Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave.  

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH - 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 
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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. Je členkou 

Edičnej komisia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Bola 

riešiteľkou projektu e-Roma Resources. Projekt eRR je 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, 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 (20112016) 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 
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„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 

verejnozdravotníckej odpovede pre členské štáty EU z dôvodu migračného tlaku v Európe. Od 

roku 2017 zároveň pôsobí na MZ SR v sekcii Verejné zdravotníctvo. Kde je zapojená ako člen 

riešiteľského tímu v projektoch JAHEE (Joint Action - Health Equity Europe), SRSP (Support 

to the implementation of EU colorectal cancer screening guidelines in Italy, Slovakia and 

Romania), COSI (THE WHO EUROPEAN CHILDHOOD OBESITY SURVEILLANCE 

INITIATIVE).  

PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. - na Katedre verejného zdravotníctva pôsobí ako odborný 

asistent od roku 2010 a orientuje sa hlavne na oblasť bioštatistiky, analýzy dát, klinickej 

epidemiológie a evidence based medicíny. V roku 2011 aktívne participovala v medzinárodnom 

projekte o kvalite života opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou chorobou a demenciou, 

ktorý bol realizovaný pod záštitou University of California, Berkeley USA v štyroch 

európskych krajinách. V rámci projektov sa venovala najmä oblasti chronických ochorení a ich 

prevencii. Od júna 2016 na materskej dovolenke.  

Mgr. Michaela Machajová, PhD. - od roku 2013 pôsobí vo funkcii zástupkyne vedúcej katedry 

verejného zdravotníctva a spolupodieľa sa na riadení a organizácii štúdia a tvorby študijných 

programov. Zároveň pracuje aj ako odborný asistent. Svoje profesionálne zameranie sústreďuje 

na oblasť hodnotenia zdravotných rizík, preventívneho a klinického pracovného lekárstva, 

ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, štátneho zdravotného dozoru, environmentálneho 

zdravia, pracovnej zdravotnej služby a ergonómie. Vo všetkých týchto oblastiach zabezpečuje 

aj výučbu jednotlivých predmetov v I., II. aj III. stupni štúdia a je školiteľom záverečných prác. 

Má praktické skúsenosti z oblasti objektivizácie rizikových faktorov životného a pracovného 

prostredia, zabezpečovania Pracovnej zdravotnej služby ako aj činnosti Regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva. Od roku 2016 disponuje špecializáciou Zdravie pri práci ako aj 

osvedčením bezpečnostného technika. Nadobudnuté poznatky a praktické skúsenosti 
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odovzdáva študentom verejného zdravotníctva vo vyučovacom procese. Každoročne sa 

zúčastňuje viacerých domácich ako aj medzinárodných konferencií s aktívnou účasťou, je 

súčasťou projektu EDUVAC z programu Erasmus + , v rámci ktorého sa v roku 2019 zúčastnila 

vzdelávacej aktivity na partnerskej univerzite v Helsinkách. V neposlednom rade je aktívnou 

členkou Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.   

doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD. - zaoberá sa oblasťou environmentálneho zdravia, 

štatistickou analýzou epidemiologických dát a priestorovou analýzou údajov. Venuje sa 

výskumu ťažkých úrazov mozgu, je zapojený  do projektov týkajúcich sa nádorovej 

epidemiológie, odhadu dopadu politík na zdravie či rómskej menšiny. Je zodpovedným 

riešiteľom a vedúcim pracovnej skupiny v programe CENTER TBI, financovanom z 

prostriedkov FP7. Je hlavným koordinátorom projektu monitorovania kvality vnútorného 

ovzdušia na vidieku a v mestách na Slovensku a v Rumunsku a koordinátorom projektu RAPID 

financovaného Európskou Komisiou. Taktiež je vedúcim teamu Trnavskej univerzity v projekte 

CONFIDE. Zároveň vykonáva funkciu prorektora pre rozvoj na Trnavskej univerzite. Doplniť 

účasť na projektoch COST a tiež na Global Burden Diseases.  

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH - 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. V roku 2017 bola na materskej dovolenke. Od roku 2019 je uvoľnená pre funkciu – 

1. viceprimátorka Trnavy.  

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH - od roku 2019 pôsobí ako interný zamestnanec 

Katedry verejného zdravotníctva TU FZaSP. Medzi jeho hlavné činnosti na katedre patrí 

vedecko-výskumná, publikačná a pedagogická činnosť, pričom vedie záverečné práce. Pracuje 

na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako vedúci odboru podpory zdravia a 

výchovy k zdraviu. Venuje sa vedeckej činnosti v oblasti hodnotenia zdravotného uvedomenia, 

zdravotnej gramotnosti a zdravia detí a mládeže.   

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH - pracuje na Detskej klinike Fakultnej 

nemocnice v Trnave. Špecializuje sa na oblasti pediatria a tropická medicína. Bola 

koordinátorkou viacerých projektov v Keni, Ugande, Južnom Sudáne. V období rokov 2009 – 
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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 vedeckovýskumná činnosť, vedenie záverečných 

prác a účasť v skúšobných komisiách.  

 PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH - profesijne sa venuje epidemiológii chronických 

ochorení, predovšetkým nádorových ochorení, environmentálnej a klinickej epidemiológii. Je 

aktívna vo sfére vzdelávania vo verejnom zdravotníctve, manažmente projektov, metodike 

hodnotenia dopadov na zdravie a tvorbe a hodnotenia guidelines. Odborne koordinovala viaceré 

významné medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na hodnotenie dopadov na zdravie. 

Viacero rokov bola výkonnou riaditeľkou združenia Albert na podporu aktivít TU FZaSP 

orientovaných najmä na rozvojovú pomoc. V roku 2017 na rodičovskej dovolenke. Po návrate 

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. Dominika Plančíková, PhD. - sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberá najmä 

epidemiológiou úrazov, predovšetkým traumatických úrazov mozgu a dopravných úrazov. 

Ďalšou oblasťou jej záujmu je problematika nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného narodenia 

detí. V roku 2019 participovala na projektoch CENTER-TBI a CONFIDE. Podieľa sa na 

výučbe predmetov zdravotnícka štatistika, zdravie verejnosti založené na dôkazoch a 

organizovanie a výkon zdravotníckej starostlivosti.  

Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH - 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 
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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 získala grant z programu EU Horizont 2020 825026 — SUNI-SEA — 

H2020-SC1-BHC-2018-2020/H2020SC1-2018-Single-Stage-RTD pod názvom Scaling-up 

NCD Interventions in South East Asia’ —‘SUNI-SEA’ v trvaní 48 mesiacov. Prednáša ako 

externý profesor na Univerzite Scranton, USA, na Akadémii Poloniana v Czestochowej, Poľsko 

a na Lekárskej fakulte Univerzity v Novom Sade. V roku 2016 bol prijatý za člena 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 zručnosti, zdravotnícke informačné systémy.   

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. - od roku 1999 do 30.6.2017 pôsobila ako 

prednostka infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava. Je predsedníčkou komisie pre 

Racionálnu antibiotickú liečbu a antibiotickú politiku a členkou viacerých vedeckých a 

odborných spoločností ako napríklad International Society for Infectious Diseases, European 

Society of Clinical Mircobiology and Infectious Diseases, European Society of  Chemoterapy 
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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 

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., MPH - pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka pre 

projekt CENTER-TBI na Katedre verejného zdravotníctva TU FZaSP 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 

elearningového 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).  

Mgr. Juliana Melichová - pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva 

TU FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Pod vedením doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc. 

PhD. sa zaoberá traumatickými úrazmi mozgu, konkrétne hospitalizovanosťou a úmrtnosťou u 

detí v Európe. V roku 2017 bola v rámci dizertačnej práce zapojená do projektu CENTER-TBI, 

ktorý sa venuje problematike úrazov mozgu. Od roku 2019 je taktiež zapojená v projekte EÚ 

Horizont 2020 SUNI-SEA, ktorý má za cieľ overiť účinné stratégie rozširovania programov 

prevencie a riešenia diabetu a hypertenzie v juhovýchodnej Ázii. V akademickom roku 
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2019/2020 sa podieľa na výučbe predmetov analýza epidemiologických dát I. a základy 

hygieny I.  

Mgr. Janka Prnová  - od roku 2015 sa venuje nemocničnej hygiene a epidemiológii a je 

súčasťou Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava. V súčasnosti sa v rámci 

doktorandského štúdia venuje multimodálnej stratégii ktorej cieľom je zníženie výskytu 

nozokomiálnych infekcií s etiológiou Pseudomonas aeruginosa. Výskum vykonáva pod 

vedením prof. MUDr. Viery Rusnákovej, CSc., MBA  a RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. 

Absolvovala 3 mesačný študijný pobyt v USA  na Univerzite Scranton, PA. V akademickom 

roku 2018/2019 sa podieľala na výučbe predmetov environmentálne zdravie, analýza dát a 

zabezpečuje klinickú prax pre študentov VZ vo FN Trnava.  

Mgr. Patrik Sivčo - od roku 2018 pôsobí ako interný doktorand na Katedre verejného 

zdravotníctva TU FZaSP. 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. Absolvoval 3 mesačný študijný 

pobyt  v Tunise na Univerzite Sousse.  Taktiež je členom disciplinárnej komisie fakulty pre 

študentov. Od roku 2019 sa stal členom volebnej komisie pre voľby do študentskej rady 

vysokých škôl, členom akademického senátu Trnavskej univerzity a pôsobí ako člen Správnej 

rady Trnavskej univerzity.  

Mgr. Adriána Plšková - pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva 

TU FZaSP. V rámci doktorandského štúdia sa zaoberá zdravotným uvedomením v oblasti 

nutrície pod vedením doc. Ing. Margaréty Kačmarikovej, PhD. MPH. a doc. PhDr. Róberta 

Ochabu, PhD. MPH. V akademickom roku 2019/2020 sa podieľala na výučbe predmetov 

Epidemiológia I a Epidemiologické štúdie. 

 

VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY 

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. Katedra sa zúčastňuje viacerých 

zahraničných a domácich projektov. V roku 2019 sa začal na Katedre verejného zdravotníctva 
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riešiť projekt, podporovaný z programu EU Horizont pod názvom Scaling-up NCD 

Interventions in South East Asia’ —‘SUNI-SEA’. Realizácia viacerých menších projektov sa 

uskutočňuje na domácej aj zahraničnej pôde v spolupráci so zahraničnými univerzitami 

a inštitúciami. Vedecko – výskumnú činnosť katedry v roku 2019 tvorilo 61 publikácií, z 

ktorých 9 vedeckých prác je registrovaných v Current Contents. Ďalej to boli práce v domácich 

publikáciách, odborných periodikách a zborníkoch konferencií. 
 

Tab. č. 48: Prehľad publikačnej činnosti KVZ za rok 2019 

SKUPINA A2 - Ostatné knižné publikácie 2 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 2 

SKUPINA B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské 
osvedčenia, patenty a objavy 9 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 9 
SKUPINA C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú 
registrované v databázach WoS alebo Scopus 3 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Wef of 
Science alebo Scopus 2 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus 1 

SKUPINA D - Ostatné publikácie 41 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 4 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 10 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 14 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 5 
SKUPINA N - Nezaradené 6 
GAI Správy 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 5 

SPOLU publikácie 61 
 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

1. Affiliated Faculty Dept Health Administration, University of Scranton, PA, USA - 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., doc. PhDr. 

Marek Majdan, MSc. PhD.  
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2. Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) - Katedra 

verejného zdravotníctva  

3. Akademia Polonijna w Częstochowi, Poľsko - prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

(visiting profesor), prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA (visiting profesor)  

4. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko - doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. 

PhD. (visiting profesor)  

5. ESMO (European Society for Medical Oncology) - MUDr. Marián Streško, PhD.  

6. EUPHA (European Public Health Association) - Katedra verejného zdravotníctva, doc. 

PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD.  

7. ECHC (European Society of Chemotherapy Infectious Diseases) - doc. MUDr. Anna 

Strehárová, PhD. mim.prof.  

8. ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) - doc. 

MUDr. Anna Strehárová, PhD. mim. prof. 

9. Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica - prof. MUDr. Martin Rusnák, 

CSc.  

10. Global Burden of Diseases - doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD.  

11. International Neurotrauma Research Organization - prof. MUDr. Martin Rusnák, 

CSc., doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD.   

12. SID (International Society for Infectious Diseases) - doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. 

mim. prof.  

13. Lekárska fakulta Univerzity v Novom Sade - prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

(hosťujúci profesor)  

14. ÖGPH (Österreichische Gesellschaft für Public Health) - prof. MUDr. Martin Rusnák, 

CSc.  

15. Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-

Communicable Diseases - doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH  

16. UpsilonPhi Delta Society v USA, spoločnosť pre rozvoj zdravotníckeho manažmentu 

- prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.  

17. WHO Regional Office for Europe - doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD. 

 

Celá výročná správa za katedru Verejného zdravotníctva TU FZaSP za rok 2019 je k dispozícii 
na sekretariáte katedry TU FZaSP alebo na stránke fakulty http://fzsp.truni.sk/oznamy/vyrocne-
spravy-katedra-verejneho-zdravotnictva 

https://www.esmo.org/
https://www.esmo.org/
http://fzsp.truni.sk/oznamy/vyrocne-spravy-katedra-verejneho-zdravotnictva
http://fzsp.truni.sk/oznamy/vyrocne-spravy-katedra-verejneho-zdravotnictva


82 
 

7.3 Výročná správa o činnosti Katedry ošetrovateľstva 

 

ORGANIZÁCIA KATEDRY 

Vedúca katedry: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

Tajomník: PhDr. Iveta Vidi, PhD. 

Sekretariát katedry: Mgr. Jana Ondrejková  

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY 

Katedra ošetrovateľstva pracovala v roku 2019 v tomto zložení: 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. - v súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry ošetrovateľstva 

na TU FZaSP. 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 TU FZaSP, členkou  Akademického  senátu  TU 

FZaSP. 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. V súčasnosti 

pôsobí ako zástupca vedúcej katedry.  Zameriava sa na ošetrovateľské techniky, etiku a 

edukáciu v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v gynekológii, pôrodníctve a vnútornom lekárstve, 

komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. Východiskom jej pracovného 

zamerania je 27 - ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. V 

pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Je spoluautorkou viacerých 

vysokoškolských učebníc.   

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 
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na miniinvazivitu v chirurgii a personalizovanú medicínu v onkológii, resp. onkochirurgii. V 

oblasti pedagogickej uplatňuje svoje poznatky pri aplikácii v predmete Anatómia a Chirurgia.   

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - v súčasnej dobe sa venuje diagnostike a liečbe ochorení 

GIT, liečbe zápalového črevného ochorenia (Morbus Crohn, Ulcerózna kolitída). Ďalej sa 

venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým miniinvazívnou laparostkopickou 

metódou, ďalej sa venuje miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného hiátu, tumorov 

nadobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej uplatňuje 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. 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 TU FZaSP. 

V roku 2019 dostala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni, 

ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 

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.   

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 
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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 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 jej 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 jeho záujmovou oblasťou 
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sú aj všetky oblasti primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Tieto témy 

sú obsahom publikovaných skrípt (interná propedeutika, rehabilitácia pacientov s KV 

ochoreniami), kapitol v učebniciach a v odborných časopisoch ako aj obsahom početných 

prednášok. Druhou oblasťou jeho záujmu je ultrazvuková diagnostika v celej svojej šírke. Jej 

problematika je obsahom dvoch monografii (z toho jedna na CD), viacerých publikácií doma 

aj v zahraničí a mnohých prednášok na Slovensku aj na kongresoch v zahraničí. V pedagogickej 

činnosti uplatňuje svoje vedecké a praxou získané poznatky v predmetoch súvisiacich s 

vnútorným lekárstvom, propedeutikou všeobecne a s diagnostikou pomocou zobrazovacích 

metód, predovšetkým ultrasonografie. Okrem toho má 10 ročné skúsenosti s riadiacou prácou 

vo vysokom školstve.  

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.   

PhDr. Iveta Vidi, PhD. - na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od septembra 

2019. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje komunitnému ošetrovateľstvu, komunikácii 

v ošetrovateľstve, ošetrovateľskému procesu, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu v 

pediatrii, multikultúrnemu ošetrovateľstvu. Východiskom jej pracovného zamerania je 25 - 

ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier. Absolvovala  špecializačné štúdium v odbore 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, získala som certifikát ako „Laktačný poradca“. V 

pedagogickom procese pôsobí v dennej aj externej forme štúdia. Je spoluautorkou monografie 

Základy multikultúrneho ošetrovateľstva a viacerých vysokoškolských učebníc (Pediatrické 

ošetrovateľstvo, Geriatrické ošetrovateľstvo, Sestra a pôrodná asistentka v komunitnej 

starostlivosti).  Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť pediatrického, komunitného 

ošetrovateľstva. 

 

AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMRY KATEDRY A ĎALŠIE 

VÝUČBOVÉ AKTIVITY 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM OŠETROVATEĽSTVO  

Charakteristika študijného programu bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo 
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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.   

 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

• Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

• Anestéziológia a intenzívna starostlivosť  

 
UTV 

Starostlivosť o seniorov (dvojročný študijný program) 

 

VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých zamestnancov. 

Zamestnanci 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.  

V roku 2019 vyšla na Katedre ošetrovateľstva jedna učebnica vydaná v zahraničných 

vydavateľstvách so zameraním na chirurgiu a chirurgické ošetrovateľstvo (ako elektronický 

zdroj); jedna učebnica vydaná v domácom vydavateľstve so zameraním na základnú 

ošetrovateľskú problematiku a viaceré vedecké práce, týkajúce sa prevažne problematiky 

onkologických ochorení, či brušnej chirurgie. 

 

DOMÁCA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Spolupráca v rámci zahraničia 
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V roku 2019 Katedra ošetrovateľstva spolupracovala nielen so slovenskými výskumno – 

vzdelávacími inštitúciami, ale aj zahraničnými.  

• 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   

    

Spolupráca v rámci Slovenskej republiky 

• 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  

 

Členstvá v odborných organizáciách 

 

Členstvá vedeckých radách zahraničných vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Vedecká rada Zdravotne sociální fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach, ČR 

 

Členstvá v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH – Kontakt (Elsevier)  - České Budějovice 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – Zdravotníctvo a sociálna práca (Health and Social Work) 

 

Členstvá v redakčných radách zahraničných odborných časopisov 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Annals of transplantation 
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prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Revista Portuguesa de Chirurgia 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Rozhledy v chirurgii (editor) 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - Rozhledy v chirurgii 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - Miniinvazívná chirurgia a endoskópia 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Zdravotnícke listy 

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.  

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  

PhDr. Gabriela Doktorová, PhD. 

Mgr. Eva Tomíková, MPH (registrovaná)  

PhDr. Iveta Vidi, PhD.  

  

Národná komisia pri SKSaPA  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

  

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Trnave  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 

  

Viceprezident regionálnych sestier a pôrodných asistentiek v Piešťanoch  

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.  

  

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

  

Členstvo v redakčných radách:  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.,  MPH 

• člen RR časopisu Kontakt – České Budějovice, ČR  

• člen RR – Zdravotnícke listy – TnU A. Dubčeka v Trenčíne, SR  
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doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  

• člen Redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna 

práca  

  

Členstvo v edičnej rade  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. - vydavateľstvo Katolíckej univerzity VERBUM  

 

ĎALŠIE AKTIVITY KATEDRY 

Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2019  

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v ošetrovateľstve VI. 

pri príležitosti 25. výročia  založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity, 6. novembra 2019 

 

Iné aktivity 

• 25. marec - Deň počatého dieťaťa, alebo – na každom živote záleží. Organizáciu 
tejto akcie, plagátiky a stužky, zabezpečujú zamestnanci a študenti odboru 
Ošetrovateľstvo, pretože práve sestry majú to jedinečné poslanie – môcť byť pri človeku 
od jeho prenatálneho života po prirodzenú smrť. 

• Florence roka 2019 - súťaž sa konala 25-27.10.2019  v nemocnici Svet zdravia v 

Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 11 študentiek Trnavskej univerzity v Trnave 

z odboru Ošetrovateľstvo, ktoré postúpili do TOP 20 finalistiek. Na druhom mieste tejto 

súťaže sa umiestnila Natália Talafúsová. V špeciálnej kategórii „Dôvera“ za 

vedomosti v oblasti zdravotného poistenia získala Monika Gdovinová, v teste 

vedomostí z ekonomiky zvíťazila Júlia Kocunová  a  titul – „Sestra s najväčším 

srdcom“ získala Zuzana Forgáčová – všetky sú študentkami odboru Ošetrovateľstvo 

TU FZaSP. 

• DOD 

• propagácia odboru a TU na SZŠ Považská Bystrica 

• Kardiotábor 

• Športový deň Trnavskej univerzity 

• Študentská kvapka krvi – mobilný odber (NTS) 

• Medgames v Martine 

• ŠVOČ 

• Exkurzie 
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Celá výročná správa za katedru Ošetrovateľstva TU FZaSP za rok 2019 je k dispozícii na 
sekretariáte katedry TU FZaSP alebo na stránke fakulty  http://fzsp.truni.sk/vedecko-
vyskumne-aktivity-ose 
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7.4 Výročná správa o činnosti Katedry sociálnej práce 

 

ORGANIZÁCIA KATEDRY  

Vedúca katedry: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

Zástupca vedúcej katedry: Mgr. Peter Patyi, PhD. 

Garant Bc a Mgr ŠP Sociálna práca: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

Garant PhD ŠP: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Garant Bc ŠP RDŠR: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

Koordinátorka MAIS: doc. PhDr. Martna Žáková, PhD. 

Koordinátorka ERASMUS+: Mgr. Michaela Hromková, PhD. 

Koordinátorka ŠVOUČ: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 

Koordinátorka pre ZŤP: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

Koordinátorka odb. praxí: Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.  

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY 

Katedra sociálnej práce pracovala v roku 2019 v tomto zložení: 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. – odborná asistentka, od roku 2012 pôsobí na katedre ako 

odborná asistentka od ukončenia štúdia magisterského stupňa študijného odboru sociálna práca 

2009. Doktorandské štúdium v tom istom odbore ukončila v roku 2012. Pedagogicky 

a publikačne sa zameriava na oblasť sociálnej práce s rodinou, chudoby a sociálnej exklúzie. 

Bola a je členkou niekoľkých výskumných tímov projektov APVV a VEGA, aktuálne vedie 

výskum grantovej schémy VEGA na tému pracujúca chudoba. Na katedre koordinuje činnosť 

študentskej vedeckej a odbornej činnosti.  

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. - docent katedry, spolugarant ŠP PhD sociálnej 

práce. Magisterské štúdium sociálnej práce ukončil v roku 1999, doktorandské v roku 2002, 

habilitačné konanie absolvoval v roku 2007. Okrem pôsobenia na katedre pracuje ako 

psychoterapeut v privátnej praxi. Zameriava sa 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-
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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. 

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - profesorka katedry, odborná garantka 

ŠP sociálna práca v bakalárskom aj magisterskom stupni, spolugarantka PhD štúdia. 

Magisterské štúdium sociálnej práce ukončila v roku 2001, magisterské štúdium psychológie 

v roku 2003, doktorandské štúdium v odbore sociálna práca v roku 2002 a v roku 2007 v odbore 

psychológia, habilitačné konanie absolvovala v roku 2007. Za profesorku v odbore sociálna 

práca bola vymenovaná 10.12.2019. Primárne sa zameriava na sociálnu prácu a psychologické 

aspekty súvisiace s ťažko chorými a zomierajúcimi ľuďmi (paliatívnu starostlivosť), ale aj 

ďalšími oblasťami týkajúcimi sa zdravotníctva. Súvisiacimi témami, ktorým sa venuje je aj 

prevencia syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a výskumu v sociálnej práci 

a štatistickému spracovaniu v teoretickej i praktickej rovine. Aktuálne je spoluriešiteľkou 

projektov grantovej schémy APVV a zástupca hlavného riešiteľa projektu VEGA. Je 

podpredseda Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska a členka redakčnej 

rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. 

Mgr. Michaela Hromková, PhD. - odborná asistentka, magisterské štúdium sociálnej práce 

ukončila v roku 2011, doktorandské v roku 2014. Na katedre koordinuje program Erasmus+. 

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje manažmentu, marketingu a financovaniu sociálnych 

služieb, plánovaniu a projektovaniu v sociálnej práci, ekonomike a sociálnej ekonomike a tiež 

manažmentu starostlivosti. Vo svojej výskumnej oblasti sa zameriava na strategické plánovanie 

v sociálnych službách, personálnym podmienkam pracovníkov v oblasti sociálnych služieb 

a tiež skúmaniu v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím. Do roku 2019 bola členkou 

projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 

podmienkach Slovenska (APVV 14 – 0646) a v súčasnosti je členkou projektu KEGA E-

learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s 

rizikovým vývinom (013KU-4/2019). 

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. - odborná asistentka, magisterský titul v odbore 

sociálna práca získala v roku 2013, doktorandský v roku 2016. Vo svojej pedagogickej a 

výskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotného postihnutia, včasnej intervencie, 

klinickej sociálnej práce, špeciálne sociálnej práce v zdravotníctve ako aj problematike 
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postavenia ľudí s duševným ochorením v spoločnosti. V roku 2019 bola členkou projektového 

tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach 

Slovenska a projektu KEGA E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej 

starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom (013KU-4/2019). Na katedre 

kooridinuje činnosť odborných praxí študentov.  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. - docentka katedry, magisterské štúdium v odbore 

sociálna práca ukončila v roku 1999, doktorandské  v roku 2002, habilitačné konanie v roku 

2009 . Vo svojej pedagogickej, publikačnej a výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým 

Sociálnej práci v zdravotníctve so zameraním na kvalitu života, sociálnu oporu a rodinu s 

členom s chronickým ochorením. Špecializuje sa aj na oblasť seniorského veku. V rámci 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce je koordinátorkou študentov so špecifickými potrebami.  

Je spoluriešiteľkou viacerých projektov grantovej schémy APVV a VEGA. Je členkou 

redakčnej  rady časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca a členka Sociálno – zdravotnej komisie 

mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - docentka katedry, vedúca katedry, v roku 1981 ukončila 

magisterské štúdium psychológie, v roku 2004 PhD a v roku 2009 habilitačné konanie v odbore 

sociálna práca. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých vedeckých projektov grantovej schémy 

APVV a VEGA. Je podpredsedníčkou redakčnej rady časopisu Sociální práce / Sociálna práca, 

evidovaného v databázach Scopus. Od roku 1996 patrí medzi  Ashoka Fellows – sociálny 

inovátor.  

Mgr. Peter Patyi, PhD. - odborný asistent a zástupca vedúcej katedry, magisterské štúdium 

sociálnej práce ukončil v roku 2011, doktorandské v roku 2014. Svoj odborný záujem 

zameriava predovšetkým na oblasti kvantitatívnych výskumných stratégií a analýz v sociálnej 

práci a možnostiam využitia výpočtových technológií v aplikovanom výskume v sociálnych 

službách. Okrem toho svoju pedagogickú činnosť zameriava na oblasti forenznej sociálnej 

práce či sociálnej práce s mládežou. Od r. 2004 pôsobí v mimovládnom sektore, predovšetkým 

v organizáciách, ktoré svoju činnosť zameriavajú na ochranu ľudských práv a slobôd. 

V súčasnosti je členom predsedníctva občianskeho združenia One Blood, o. z. a členom 

správnej rady neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Šafán, n. o. 

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. - docentka katedry, magisterské štúdium v odbore sociálna 

práca ukončila v roku 1997, doktorandské  v roku 2000, habilitačné konanie v roku 2005. Vo 

svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku zdravotného 

postihnutia, sociálnej práci v zdravotníctve a dejinám sociálnej práce, vedie sociálno-
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psychologické výcviky zamerané na sebapoznávanie a komunikáciu, prednáša sociálnu prácu 

so skupinou. V súčasnosti je hlavnou garantkou študijného programu Rozvoj dieťaťa  a štúdium 

rodiny. Je  členkou Európskeho výskumného inštitútu sociálnej práce (ERIS, www.evis.osu.cz), 

kde zastupuje TU FZaSP. 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 (APVV, KEGA) a zahraničných projektoch (Visegrad Fund , 

Erasmus).   

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - dekan fakulty, profesor katedry, odborný garant 

magisterského ŠP Riadenie a organizácia sociálnych služieb a doktorandského ŠP Sociálna 

práca, predseda odborovej a rigoróznej komisie katedry. Pedagogická aj výskumná činnosť je 

zameraná do oblasti pediatrie, včasnej intervencie a syndrómu CAN, ako aj do oblasti 

profesionálnej etiky. Je zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých projektov 

grantovej schémy APVV a VEGA. Člen  vedeckých rád univerzít  a fakúlt v SR i zahraničí. 

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH - docentka katedry, venuje sa problematike 

manažmentu v sociálnej práci a riadeniu ľudských zdrojov. Svoje skúsenosti odovzdáva 

študentom v odbornej praxi a supervízie a súvislej praxi. Pracovala ako koordinátorka 

združenia ALUMNI na TU FZaSP, ktorého úlohou bolo udržať spojenie absolventov so svojou 

Alma Mater aj po úspešnom absolvovaní štúdia. Združenie svoju činnosť ukončilo v roku 2018. 

Publikačná činnosť je orientovaná do oblasti Marketingu a fundraisingu v sociálnych službách, 

strategického plánovania.  

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. - docentka katedry, magisterské štúdium v odbore sociálna 

práca ukončila v roku 1997, doktorandské  v roku 2002, habilitačné konanie v roku 2006.  Vo 

svojej práci sa zameriava najmä na problematiku migrácie, azylu a sociálno-patologickým 

javom, na oblasť etnickej diverzity a interkulturálnej komunikácie. V rokoch 2003 2004 a 2006- 

2007 pôsobila ako sociálna pracovníčka v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, 

Kambodža, ktorý sa zameriaval na komplexnú starostlivosť o HIV+ siroty a polosiroty, v  roku 

2010 na rozvojovom projekte v Kwale, Keňa. Na katedre koordinuje činnosť systému MAIS.  

 

AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY KATEDRY A ĎALŠIE 

VÝUČBOVÉ AKTIVITY 

Na katedre sociálnej práce boli v roku 2019 akreditované tieto vzdelávacie programy: 

http://www.evis.osu.cz/
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• Bakalársky študijný program Sociálna práca v dennej, dennej kombinovanej a externej 

forme; 

• Magisterský študijný program Sociálna práca v dennej, dennej kombinovanej a externej 

forme; 

• Bakalársky študijný program Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny v dennej, dennej 

kombinovanej a externej forme; 

• Magisterský študijný program Riadenie a organizácia sociálnych služieb v dennej, 

dennej kombinovanej a externej forme; 

• Doktorandský študijný program Sociálna práca v dennej a externej forme. 

 

V tomto roku mala katedra aj priznané práva na habilitačné a inauguračné konanie v odbore 

Sociálna práca. 

 

VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY 

Vedecké aktivity členov katedry smerujú v poslednom čase k riešeniu problematiky detí a ich 

rodín, problematike inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením, detským obetiam domáceho 

násilia a rodinám, postihnutým chudobou. Pracovníci katedry pôsobia v rámci domácich aj 

medzinárodných vedeckých projektoch, pracujú ako supervízori  a experti pre organizácie 

národnej úrovne.  

Na katedre vedieme APVV a  VEGA projekty, garantujú za Slovensko projekt Erasmus Plus, 

naši členovia katedry sú zapojení ako spoluriešitelia  v projektoch KEGA a VEGA iných fakúlt 

a univerzít. 

Okrem výskumnej činnosti katedra vykazuje bohatú publikačnú činnosť v domácich aj 

zahraničných časopisoch aj  databázy Scopus, vydali sme niekoľko monografií a kapitol vo 

vedeckých monografiách, výsledky výskumných zistení sme prezentovali na mnohých 

zahraničných aj domácich konferenciách.  
 

Tab. č. 49: Prehľad publikačnej činnosti za rok 2019 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  5 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie  3 
BCI Skriptá a učebné texty 1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 2 
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Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú 
registrované v databázach WoS alebo Scopus  4 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 
of Science alebo SCOPUS  3 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS  1 

Skupina D 39 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 4 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 6 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 2 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 2 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2 
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií 2 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 7 
BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 1 
Skupina N - Nezaradené 9 
GHG Práce zverejnené na internete 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 8 

Spolu publikácií: 60 
 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

V roku 2019 Katedra sociálnej práce spolupracovala nielen so slovenskými výskumno – 

vzdelávacími inštitúciami, ale aj zahraničnými.  

• Sociální práce/Sociálna práca (medzinárodný (SCOPUS) časopis) - doc. PhDr. Eva 

Mydlíková, PhD. - podpredseda redakčnej rady 

• Kontakt (medzinárodný (SCOPUS) časopis) - doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. - členka 

redakčnej rady 

• Acta Misiologica  (časopis) -  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. - člen redakčnej 

rady (WoS) 

• Zdravotníctvo a sociálna práca (medzinárodný vedecký časopis) - doc. PhDr. Nadežda 

Kovalčíková, PhD. - členka redakčnej rady 

• Ashoka Fellows are the world’s leading social entrepreneurs - doc. PhDr. Eva 

Mydlíková, PhD. (od roku 1996) 

• The European Research Institute for Social Work  výskumné aktivity v sociálnej práci, 

založené na partnerstve, TU ako partnera zastupuje doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., 

Mgr. Michaela Hromková, PhD. 
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• the Department of Health Administration and Human Resources Panuska College of 

Professional Studies, University od Scranton - USA  - Affiliated Faculty – prof. PhDr. 

Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

• European Association for Palliative Care - prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. 

et PhD. - členka 

• Association of Palliative Care Social Workers - prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, 

PhD. et PhD. - členka 

• International Association of Hospice and Palliative Care - prof. PhDr. Mgr. Patricia 

Dobríková, PhD. et PhD. - členka 

• European Association of School of Social Work - členstvo katedry 

• Royal Society of Arts – RSA - doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. - člen 

• Fakulta Sociálních studií  Ostravskej univerzity v Ostrave - doc. PhDr. Miriam Slaná, 

PhD.  - členka Oborovej rady pre PhD štúdium v sociálnej práci 

• FSV Ostravskej univerzity v Ostrave - prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a doc. PhDr. 

Miriam Slaná, PhD.  - člen/ka Vedeckej rady 

• University of Edinburgh, Departement of Sociology, Social Policy, Social Work 

a   Center for Research on Families and Relationships – doc. PhDr. Martina žáková, 

PhD. - Odborná stáž od 15. 10. - 18. 10. 2019  

• Université de Lorraine, Metz - doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  - Pozvaná prednáška 

– Colloque internatioal. Crise migratoire et Crise de l'accueil des refugiés en Europe. 

24.-25. apríl 2019. 

 

ĎALŠIE AKTIVITY KATEDRY 

• Organizácia International ERIS konferenciu „Dieťa v sociálnej práci“ , dňa 7-

8.11.2019, v Trnave  

• Deň otvorených dverí fakulty, 23.1.2019 

• Týždeň fakulty 11-13.3.2019 

• Týždeň vedy a techniky 4-8.11.2019  

• Priznanie práv na nový bakalársky ŠP Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny 

• Výstava fotografií k revolúcii 1989 v spolupráci s Ústavom pamäti národa 

• Propagačné aktivity katedry na školách: Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec (dr. 

Bánovčinová, Mgr. Silná a doc. Žáková), Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 
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Trnava (Mgr. Silná a doc. Žáková), Stredná zdravotnícka škola Novi Sad, Srbsko (doc. 

Žáková, Gymnázium J. Kollára Báčsky Petrovec, Srbsko (doc. Žáková) 

• Katedrová Facebooková stránka (Katedra sociálnej práce TU FZASP) 

• Odovzdanie pamätných plakiet Eleny Maróthy Šoltésovej celoslovenskému spolku 

Živena , aby ich mohli využívať na odmeňovanie slovenských žien, ktoré významným 

spôsobom pomáhajú iným ľuďom, kontaktná osoba za TU doc. Slaná 

Celá výročná správa za katedru Sociálnej práce TU FZaSP za rok 2019 je k dispozícii na 
sekretariáte katedry TU FZaSP alebo na stránke fakulty  http://fzsp.truni.sk/vedecko-
vyskumne-aktivity-sp 
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