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1. ŠTUDIJNÁ OBLASŤ  
 

1.1 Štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave 

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2020, ktorý zahŕňa akademické roky 2019/2020 

(LS) a 2020/2021 (ZS), sa v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizoval v rámci trojstupňového 

vzdelávania.  

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

uskutočňovať v dennej forme 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 31.10.2020 študuje v akademickom roku 2020/2021 na FZaSP TU 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 1.027 študentov, z toho 789 

v dennej a 238 v externej forme štúdia. Z uvedených skutočností vyplýva, že došlo k navýšeniu 

počtu študentov, čo možno pripísať k vyššiemu záujmu o štúdium v zdravotníckych študijných 

programoch, ale aj vďaka novému študijnému programu „rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“. 

Na doktorandskom štúdiu k 31.10.2020 bolo zapísaných 32 doktorandov (13 v dennej 

forme štúdia a 19 v externej forme štúdia). V predchádzajúcom akademickom roku bol celkový 

počet doktorandov vyšší  o minimum v externej  forme. V tomto akademickom roku bolo 

prijatých viacej študentov na dennú formu a to vďaka získaniu finančných prostriedkov na vedu 

a výskum. 

Podľa štatistických údajov z 31.10.2020 v akademickom roku 2020/2021 na fakulte 

študuje vo všetkých troch stupňoch štúdia 50 zahraničných študentov. Z uvedeného počtu boli 9 

študent zo Srbska, 4 z Ruska, 17 z Ukrajiny, 14 z Čiech,  1 z Vietnamu, 1 z Poľska, 1 

z Azerbajdžanu, 1 z Litvy, 1 z Chorvátska, 1 z USA. 49 zahraničných študentov študujú študijné 

programy v slovenskom jazyku a 1 študent v anglickom jazyku. 

V akademickom roku 2019/2020 štúdium v dennej forme bakalárskych a magisterských 

a doktorandských študijných programoch  úspešne ukončilo 210 študentov, z toho 165 študentov 

ukončilo štúdium v bakalárskom stupni, 41 v magisterskom stupni štúdia a 4 v doktorandskom 

stupni. V externej forme štúdia ukončilo v akademickom roku 2019/2020 štúdium 33 študentov, 
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z toho 32 študenti ukončili bakalárske, 30 študentov magisterské štúdium a 4 študenti 

doktorandské štúdium. Rigorózne konanie v roku 2020 úspešne ukončili 3 uchádzači . 

Predložených rigoróznych prác bolo 4. 

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

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

začal stúpať a stúpajúci trend pokračoval aj v roku 2020/2021. Prijímacie konanie bolo 

realizované formou výberového konania, podľa výsledkov zo strednej školy. Aj pre akademický 

rok 2020/2021 bol v dennej forme štúdia záujem o bakalárske študijné programy: laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  (197 uchádzačov); ošetrovateľstvo (206 uchádzačov), 

sociálna práca (63 uchádzačov) a verejné zdravotníctvo (77 uchádzačov). V externej forme bol 

najväčší záujem o štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo (48uchádzačov). Na 

bakalársky stupeň v dennej (543) aj externej forme (48) bolo spolu podaných spolu 591 

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 2020/2021 107 prihlášok, 

najviac podaných prihlášok bolo v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve (44). 

V magisterskom stupni v externej forme štúdia bolo podaných 42 prihlášok, najviac 

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

prihlásilo 29 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 (2019) bolo na magisterský stupeň 

prihlásených spolu  171 uchádzačov z toho v dennej forme  bolo podaných 119 prihlášok 

a v externej forme 52 prihlášok (počet uchádzačov je v tomto stupni rovnaký). 

Pre porovnanie, v akademickom roku 2020/2021 sa do prvého ročníka denného  

bakalárskeho štúdia zapísalo 341 študentov, v externej forme sa zapísalo do prvého ročníka 

v akademickom roku 2020/2021 37 študentov. V akademickom roku 2019/2020 sa do prvého 

ročníka bakalárskeho štúdia zapísalo 232 študentov, externých študentov v uvedenom 

akademickom roku nastúpilo do prvého ročníka 52 študentov. 
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V akademickom roku 2020/2021 sa do prvého ročníka magisterského štúdia zapísalo  78 

študentov dennej forme a v externej forme 32 študentov. V akademickom roku 2019/2020 sa 

zapísalo do prvého ročníka v dennej forme  84 prvákov, v externej forme sa zapísalo 29 prvákov.  

V porovnaní s počtom úspešných absolventov bakalárskeho štúdia v dennej forme 

v akademickom roku 2019/2020 (štúdium ukončilo celkom 165 študentov), je síce počet 

prihlášok v roku 2020 na bakalárske štúdium vyšší (591 záujemcov), reálne sa do prvých 

ročníkov zapísalo 488 študentov, čo predstavuje nárast počtu študentov. 

Magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020 úspešne absolvovalo 41 študentov, 

počet prihlášok na magisterský stupeň v roku 2020 bol 149 prihlášok, reálne sa zapísalo do 

prvého ročníka 29 študentov, čo predstavuje pokles počtu študentov v magisterskom štúdiu 

v externej forme. 

V akademickom roku  2019/2020 a 2020/2021, 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. V roku 2020 

sám nám podarilo v spoluprácu s CIS zapracovať do systému MAIS aj študentov, ktorým 

poskytujeme vzdelávanie v špecializačných štúdiách. 

 

1.2 Študijné programy 

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

5 5 4 4 3 3 

V akademických rokoch   2019/2020 a 2020/201 sa vzdelávací proces na TU FZaSP v Trnave 

uskutočňoval na jednotlivých stupňoch štúdia v týchto akreditovaných študijných programoch 

(tabuľka č.2): 
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Tab. č. 2: Akreditované študijné programy 

stupeň bakalársky magisterský doktorandský 

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 

Rozvoj dieťaťa 
a štúdium 
rodiny 

Rozvoj dieťaťa 
a štúdium 
rodiny 

Riadenie a 
organizácia 
sociálnych 
služieb 

Riadenie a 
organizácia 
sociálnych 
služieb 

- - 

Verejné 
zdravotníctvo 

Verejné 
zdravotníctvo 

Verejné 
zdravotníctvo 

Verejné 
zdravotníctvo 

Verejné 
zdravotníctvo 

Verejné 
zdravotníctvo 

 

1.3 Počty študentov na všetkých stupňoch štúdia 

Tab. č. 3: Celkový počet študujúcich na FZaSP TU v Trnave v akademických rokoch 2019/2020 a 2020/2021 

forma a stupeň/ AR 2019/2020 2020/2021 

denná forma 1. a 2. stupeň 726 789 

externá forma 1. a 2. stupeň 260 238 

denná forma 3. stupeň 12 13 

externá forma 3. stupeň 23 19 

SPOLU 1 021 1 059 

 

Tab. č. 4: Počty študentov v jednotlivých ročníkoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia v ak. roku 

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 1 020 
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Tab. č. 5: Počty študentov v jednotlivých ročníkoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia v ak. roku 

2020/2021 k 31.10.2020 

študijné 
programy 

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

z toho 
zahraniční 
študenti 

Spolu 

bakalársky 
stupeň 
  

denná forma 293 159 181   29 633 

externá forma 27 39 35 25  4 126 

magisterský 
stupeň 
  

denná forma 75 81    1 156 

externá forma 32 28 52   12 112 

doktorandský 
stupeň 
  

denná forma 5 4 4   1 13 

externá forma 4 5 1 8 1 3 19 

SPOLU   436 316 273 33 1 50 1 059 
 

Tab. č. 6: Počty doktorandov v dennej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 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. 7: Počty doktorandov v dennej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2020/2021   

k 31.10.2020 

študijný program/ ročníka 1.ročník 2.ročník 3.ročník SPOLU 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve 1 2 2 5 

Sociálna práca 0 1 1 2 

Verejné zdravotníctvo 4 1 1 6 

SPOLU 5 4 4 13 
Tab. č. 8: Počty doktorandov v externej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 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 
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Tab. č. 9: Počty doktorandov v externej forme štúdia podľa študijných odborov v ak. roku 2020/2021   

k 31.10.2020 

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

Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 2 4 0 4 0 10 

Sociálna práca 1 1 1 2 1 6 

Verejné zdravotníctvo 1 0 0 1 1 3 

SPOLU 4 5 1 7 2 19 
 

Tab. č. 10: Prehľad zahraničných študentov denného a externého štúdia vo všetkých 3 stupňoch štúdia podľa 

krajín 

Krajina / Akademický rok  2019/2020 2020/2021 

Česká republika 6 14 

Poľsko 1 1 

USA 0 1 

Rusko  2 4 

Ukrajina 11 17 

Vietnam 2 1 

Srbsko 3 9 

Azerbajdžan 1 1 

Litva 1 1 

Chorvátsko 0 1 

SPOLU 27 50 

 

1.4 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný 

program v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master 

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

vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho 

zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; 

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

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

Špecializačné štúdium trvá tri roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 

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

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu a pozostáva 

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

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

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

neurčuje. 

Tento typ ďalšieho vzdelávania je prvým svojho druhu na Fakulte zdravotníctva 

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

bude poskytovať toto špecializačné vzdelávanie. Túto špecializáciu doteraz dlhodobo 

poskytovala iba jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku a to Slovenská zdravotnícka 

univerzita. 

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  2019/2020 a 2020/2021 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 2020 a zápis na štúdium sa 

uskutočnil dňa 7.9.2020 v priestoroch fakulty. 

 

Tab. č. 11: Zapísaných podľa ročníkov na MPH štúdium  AR 2020/2021 k 31.10.2020 

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

MPH 50 31 57 138 
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1.5 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021 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). V roku 2020 fakulta 

usporiadala aj Deň otvorených dverí, ale účasť na výstavách a veľtrhoch vzdelávania už 

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nebolo možné realizovať.). 

V hodnotenom akademickom roku bolo na FZaSP TU v Trnave celkovo prihlásených 756 

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

prijímacím konaním na akad. roku 2019/2020, kedy bolo prihlásených 707 záujemcov a teda 

môžeme konštatovať, že došlo na bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni 

k zvýšeniu počtu uchádzačov o štúdium. Nárast počtu prihlášok sa premietol aj do zvýšeného 

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, ale v tomto roku prišlo k poklesu.  Najväčší záujem 

v bakalárskom stupni bol o študijný program ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve. O ošetrovateľstvo bol záujem aj v externej forme. Iný študijný bakalársky 

študijný program v externej forme nebol otvorený z dôvodu minimálne záujmu. 

Počet študentov v magisterskom  stupni mierne poklesol 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. 

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

roku 2020/2021 najväčšie zastúpenie mali stredné odborné školy 48% z gymnázií sa o štúdium 

uchádzalo 39% z ostatných stredných škôl 9% a 4% boli uchádzači zo zahraničných škôl. 

Regionálne jednoznačne najviac uchádzačov o štúdium na TU FZaSP v Trnave 

v akademickom roku 2020/2021 bolo zo Žilinského kraja a to v počte prihlášok 182 t.j. 22%, 

Na druhom mieste v počte uchádzačov je Trnavský kraj, a to v počte 164 prihlášok, t. j. 20%. 
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Ďalšie zastúpenie má Trenčiansky kraj, z ktorého bolo 108 záujemcov, t.j. 13%. Na štvrtom 

mieste s počtom prihlášok 98 (12%) je Prešovský kraj.  Na piatom mieste sa nachádza 

Nitriansky kraj s počtom uchádzačov 84, čo je 10 %. Nasleduje Bratislavský kraj s počtom 

prihlášok 60 (7%). Nasleduje Banskobystrický kraj s počtom prihlášok 50, čo je 6%. Najnižší 

počet uchádzačov v počte 44 (5%) sme zaznamenali z Košického kraja. 

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

FZaSP TU v Trnave hlási zo Žilinského kraja, potom nasleduje  Trnavský kraj, Trenčiansky. 

Fakulta evidovala 33 prihlášok od záujemcov zo zahraničia. 

Tab. č. 12:  Počet uchádzačov v dennej forme AR 2020/2021  

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 

198 156 42 44 32 12 

Ošetrovateľstvo 207 159 48 0 0 0 
Riadenie a organizácia 
sociálnych služieb 0 0 0 16 16 0 

Rozvoj dieťaťa 
a štúdium rodiny 22 21 1 0 0 0 

Sociálna práca  41 35 6 16 16 0 

Verejné zdravotníctvo 77 53 24 31 28 3 

SPOLU 545 424 121 107 92 15 
 

Tab. č. 13: Počet uchádzačov v dennej forme AR 2019/2020  

študijný program Počet uchádzačov v dennej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 

  počet 
prihlášo
k 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatýc
h 

počet 
prihlášo
k 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatýc
h 

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 
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Tab. č. 14: Počet uchádzačov v externej forme AR 2020/2021  
 

Počet uchádzačov v externej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 

študijný program  počet 
prihlášo
k 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatýc
h 

počet 
prihlášo
k 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatýc
h 

Laboratórne 
vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve 

0 0 0 29 26 3 

Ošetrovateľstvo 48 45 3 0 0 0 
Riadenie a 
organizácia 
sociálnych služieb 

0 0 0 4 4 0 

Sociálna práca  0 0 0 1 1 0 
Verejné 
zdravotníctvo 0 0 0 12 11 1 

SPOLU 48 45 3 46 42 4 
 

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

Počet uchádzačov v externej forme 

bakalársky stupeň magisterský stupeň 

 študijný program 
počet 
prihlášo
k 

počet 
prijatých  

počet 
neprijatýc
h 

počet 
prihlášo
k 

počet 
prijatých 

počet 
neprijatýc
h 

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 
 

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

Stupeň  Akademický 
rok 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

bakalár 
2020/2021 545 424 293 

2019/2020 467 409 284 

magister 
2020/2021 107 92 75 

2019/2020 182 145 84 
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Tab. č. 17: Počet zapísaných k počtu podaných prihlášok externá forma 

Stupeň  Akademický 
rok 

počet 
prihlášok 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

bakalár 
2020/2021 88 86 27 

2019/2020 88 86 52 

magister 
2020/2021 52 48 32 

2019/2020 52 42 29 
 

Tab. č. 18: Počet prihlášok na doktorandské štúdium v AR 2020/2021 

študijný program 
forma štúdia   

denná externá SPOLU 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1 3 7 

Sociálna práca 0 1 1 

Verejné zdravotníctvo 4 1 5 

SPOLU 5 5 10 
 

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 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 2019/2020 ukončili svoje štúdium úspešným vykonaním štátnych 

skúšok ďalší absolventi bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. 

Štátne skúšky prebehli v súlade s predpísanými študijnými predpismi. Vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu mnoho vysoké školy pristúpili ku štátnym záverečným skúškam 

v online prostredí. FZaSP sa rozhodla pre prezenčnú formu a to aj z dôvodu praktickej skúšky. 

Štátne záverečné skúšky prebehli za prísnych epidemiologických podmienok. 

Počet študentov, ktorí úspešne ukončili v akademickom roku 2019/2020 štúdium na FZaSP 

vo všetkých stupňoch  a formách štúdia uvádzame v tabuľke č. 19. 
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Tab. č. 19: Počet absolventov k 31.12.2020 

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 

55 0 2 24 0 1 82 

Ošetrovateľstvo 60 19 - - - - 79 
Riadenie a organizácie 
sociálnych služieb - - 6 0 - - 6 

Sociálna práca  13 6 12 0 2 2 35 

Verejné zdravotníctvo 37 7 23 7 2 1 77 

spolu 165 32 43 31 4 4 279 
 

1.7 Systém sociálnej podpory študentov 

Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou. Priamou formou 

sociálnej podpory sú štipendiá, nepriamou formou podpory sú najmä služby ako stravovanie, 

ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním 

a ubytovaním. Finančná podpora a organizačná podpora športových, kultúrnych činností a iných 

záujmových činností študentov. Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie 

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

sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie. 

 

1.7.1 Sociálne štipendiá 

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

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

študentom vysokých škôl. Fakulta zdravotníctva celkovo za rok 2020 vyplatila 53.115,- € na 

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

prostredníctvom žiadosti  o sociálne štipendium. 

 

Tab. č. 20: Sociálne štipendiá zo štátneho rozpočtu 

ROK Počet študentov, ktorým 
bolo poskytnuté štipendium Suma vyplateného štipendia 

2020 31 53 115,00 € 

2019 36 72 160,00 € 
 



22 
 

1.7.2 Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Fakulta priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium: 

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

študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia 

b) za vynikajúce planenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku 

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

 

V roku 2020 dostala fakulta prvý krát zo štátneho rozpočtu prostriedky na motivovanie študentov 

v študijnom programe ošetrovateľstvo (tzv. odborové štipendium).  

 

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 

2020 33.850,-€ 70 33.480,-€ 32 

2019 36.350,-€ 69 31.650,-€ 28 
 

1.7.3 Motivačné štipendiá z prostriedkov fakulty 

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 
ŠTIPENDIÁ 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  

2020 750,-€ 4 2 250,-€ 21 1 570,-€ 12 1 310,-€ 4 1 000,-€ 1 
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1.7.4 Štipendiá pre zahraničných študentov 

Študentom zo zahraničia sú poskytované zo sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych 

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

zmluvnými dokumentami štipendiá. Od januára do mája bolo poskytované štipendium vo výške 

280,-€ na študenta dvom študentom z Vietnamu. Od septembra 2020 bolo  poskytované 

štipendium vo výške 280,-€ jednému študentovi zo Srbska a jednému študentovi z Chorvátska 

a vo výške 330,-€ študentke na doktorandskom štúdiu z Vietnamu . 

 

1.7.5 Štipendiá poskytované pre študentov doktorandského štúdia 

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

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

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

• do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého stupňa (v 

r. 2020 807,50 €/mesačne) 

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

stupňa (v r. 2020 940,50 €/mesačne) 

 

Tab. č. 23: Doktorandské štipendiá  

ROK 

neúčelová 
dotácia z 
MŠVVaŠ SR 
kód 12 

Mimo dotačné 
zdroje kód 13 

Navýšené 
štipendium 
kód 16 

SPOLU 

2020 74 325,83 € 48 686,65 € 2 552,04 € 125 564,53 € 

2019 26 718,50 € 78 654,50 € 1 750,00 € 105 373,00 € 
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2. VEDA A VÝSKUM 
 

2.1 Vedecká rada TU FZaSP 

Vedecká rada (ďalej len VR) VR TU FZaSP zasadala v roku 2020 celkovo 3-krát. Všetky 

zasadnutia sa konali v riadne stanovených termínoch a boli to pracovné rokovania. 

 

1. uskutočnené pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2020 (12.02.2020) malo vo svojom 

pracovnom programe plánované, prerokované a schválené tieto body programu:  

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

Evy Mydlíkovej, PhD. v odbore HaIK SP 

• Návrh na začatie INK a schválenie zloženia inauguračnej komisie a oponentov v INK 

v odbore HaIK sociálna práca doc. PhDr. Ing. Lýdie Leškovej, PhD. 

• Návrh na schválenie školiteľa doktorandského štúdia v odbore ZV – študijný program 

LVMvZ 

• Návrh na schválenie členov štátnicových komisií v Bc. stupni štúdia v odbore OŠE 

• Návrh na schválenie úplného zoznamu všetkých školiteľov PhD. štúdia v odbore sociálna 

práca 

• Informácie o PhD. štúdiu a rigoróznych konaniach 

 

2. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2020 sa uskutočnilo dňa 30.09.2020 a v rámci 

pracovného programu boli prerokované tieto hlavné body, 

• INK - návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti  profesor uchádzačky doc. PhDr. 

Ing. Lýdie Leškovej, PhD. v odbore HaIK sociálna práca 

• Správa o vedecko-výskumnej činnosti FZaSP za rok 2019 

• Návrh na schválenie zloženia inauguračnej komisie a oponentov v INK doc. PhDr. Mareka 

Majdana, MSc., PhD. v odbore HaIK verejné zdravotníctvo 

• Návrh na schválenie školiteľa-špecialistu v doktorandskom štúdiu v odbore VZ 

• Návrh na schválenie člena štátnicovej komisie v bakalárskom stupni štúdia v odbore OŠE 
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• HKN – návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent uchádzača MUDr. Jozefa 

Beňačku, PhD. MBA v odbore HaIK VZ 

• Návrh na udelenie bronzovej medaile FZaSP 

• Návrh na schválenie nového člena a súčasne upraveného zloženia štátnicovej komisie pre 

PhD. štúdium v odbore SP 

• Návrh na schválenie nových členov a súčasne upraveného zloženia štátnicovej komisie pre 

PhD. štúdium v odbore VZ 

• Návrh na schválenie školiteľa-špecialistu doktorandského štúdia v odbore ZV v študijnom 

programe LVMvZ 

• Správa o vzdelávacej činnosti FZaSP TU v Trnave za akademický rok 2019/2020 a 

informácia o rigoróznych konaniach 

• Informácie o výsledkoch VIII. a IX. elektronického hlasovania 

• Informácia o schválení v KD FZaSP „Dodatku č. 1 k Vyhláške č. 4/2019 o edičnej 

a vydavateľskej činnosti“ 

 

3. pracovné zasadnutie VR fakulty v roku 2020 sa uskutočnilo dňa 25.11.2020. Jeho pracovný 

program bol nasledovný, 

• Informácie o výsledkoch X. a XI. elektronického hlasovania vedeckej rady 

• INK - návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti  profesor uchádzača doc. PhDr. 

Mareka Majdana, MSc., PhD. v odbore HaIK verejné zdravotníctvo 

• Správa o zahraničnej a rozvojovej činnosti FZaSP TU v Trnave za akademický rok 

2019/2020 

• Návrh na schválenie zloženia habilitačnej komisie a oponentov v HKN Mgr. Michaely 

Hromkovej, PhD. v odbore HaIK sociálna práca 

• Návrh na schválenie členov Etickej komisie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

• Návrh na schválenie koncepčného materiálu „Dlhodobý zámer Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity na roky 2021-2026“. 

• Informácia o schválení v KD FZaSP „Dodatkov č. 2“ k Vyhláške č. 1/2016 o postupe, 

podmienkach a podkladoch pre habilitačné konania a Vyhláške č. 2/2016 o postupe, 
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podmienkach a podkladoch pre inauguračné konania vrátane novej prílohy k obom 

dodatkom. 

 

Prehľad udelených medailí FZaSP v roku 2020 

Meno, priezvisko, tituly: Andrea Botíková, doc. PhDr. PhD. 

Dátum a miesto odovzdania: Ospravedlnená z účasti na rokovaní VR dňa 25.11.2020 

v pracovni dekana dňa 26.11.2020 

Dátum vydania ďakovného listu k medaile: 25.11.2020 

Typ medaile: Bronzová medaila TU FZaSP v Trnave 

Dôvod udelenia: pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-

výskumné pôsobenie na akademickej pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave. 

Okrem riadnych zasadnutí vedeckých rád fakulty sa v priebehu roku 2020 uskutočnili aj štyri 

elektronické hlasovania. Bolo to hlavne z dôvodu pandémie COVID-19, kedy nebolo možné 

a vhodné uskutočniť riadne zasadnutie VR fakulty. Riadne zasadnutie VR fakulty ktoré bolo 

plánované na deň 22.4.2020 bolo z vyššie uvedeného dôvodu zrušené a návrhy, ktoré mali byť 

prerokované boli zaradené do VIII. elektronického hlasovania. Neskôr prebehli ešte ďalšie tri 

elektronické hlasovania nasledovne: 

• VIII. EH1  bolo vyhlásené na dni 19.-20.5.2020 vo veci štyroch návrhov nasledovne: 

1. NÁVRH:  „Školitelia PhD. štúdia“ 

2. NÁVRH:  „Úprava a doplnenie Rokovacieho poriadku VR FZaSP“ 

3. NÁVRH:  „Edičný plán FZaSP na rok 2020“ 

4. NÁVRH: „Člen Bc. a Mgr. štátnicových komisií v odbore VZ“ 

• IX. EH  bolo vyhlásené na dni 2.-6.7.2020 vo veci jedného návrhu nasledovne: 

NÁVRH: 

„Zloženie inauguračnej komisie a oponentov („IK“) v inauguračnom konaní doc. 

PhDr. Lenky Haburajovej-Ilavskej, PhD. v odbore HaIK sociálna práca“ 

• X. EH bolo vyhlásené na dni 15.-16.10.2020 vo veci jedného návrhu nasledovne: 

                                                 
1 EH-elektronické hlasovanie 



27 
 

NÁVRH: 

„Schválenie nového oponenta inauguračnej komisie v inauguračnom konaní doc. 

PhDr. Mareka Majdana, MSc., PhD. v odbore HaIK verejné zdravotníctvo“ 

• XI. EH bolo vyhlásené na dni 6.-9.11.2020 vo veci jedného návrhu nasledovne: 

NÁVRH: 

„Úprava a doplnenie Rokovacieho poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce – v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.3.2019“ 

 

V roku 2020 prišlo dva krát k úprave resp. doplneniu Rokovacieho poriadku VR 

FZaSP, t. j. jeho Dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2016. V poradí jeho druhá úprava bola na návrh 

dekana FZaSP schválené korešpondenčným hlasovaním v rámci VIII. elektronického hlasovania 

členov VR, ktorého výsledky boli uzatvorené ku dňu 20.05.2020. Úprava a doplnenie sa týkali 

zmien v terminológii čím sa nové pojmy zapracovali do RP v súlade s vyhláškou o HaIK č. 

246/2019 a zároveň sa z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 do RP 

zapracovala možnosť, že na návrh predsedu VR je možné vyhlásiť elektronické hlasovania, ak 

si to vyžiadajú konkrétne okolnosti a neodkladnosť prerokovania návrhu. Výsledky hlasovania 

boli oznámené na najbližšom riadnom zasadnutí VR FZaSP dňa 30.09.2020, čím boli výsledky 

elektronického hlasovania vzaté členmi VR na vedomie. Táto verzia RP platila až do 11.11.2020.  

V poradí tretia úprava a doplnenie Dodatku č. 1 k RP VR FZaSP bola dekanom fakulty 

predložená do procesu 11. elektronického hlasovania uskutočneného v dňoch 9.-11.11.2020. 

Výsledky boli uzatvorené ku dňu 12.11.2020 a aktualizácia RP nadobudla platnosť tým istým 

dňom, jeho zverejnením na úradnej výveske FZaSP v časti veda a výskum. Úprava a doplnenie 

sa týkali návrhu predsedu VR na zapracovanie možnosti zvolania rokovania VR dištančnou 

formou, ako aj umožnenia vykonať tajné hlasovanie dištančne – on-line prostredníctvom 

tzv. e-formuláru, čo umožní začať konať alebo pokračovať v už začatých procesoch 

habilitačných a inauguračných konaní aj napriek situácii, ktorá nedovoľuje prezenčné 

zúčastnenie sa na rokovaní VR (napr. lock-down z dôvodu pandémie alebo iné závažné 

nepriaznivé okolností). 

Obe nové – doplnené verzie RP VR FZaSP sú zverejnené na webovej stránke fakulty, link: 

http://fzsp.truni.sk/rokovaci-poriadok 

 

http://fzsp.truni.sk/rokovaci-poriadok


28 
 

2.2 Habilitačné a vymenúvacie konania v roku 2020 

TU FZaSP v roku 2020 už piatym rokom disponovala akreditačnými právami pre HaVK (od 

1.9.2019 v zmysle Vyhlášky č. 246/2019 habilitačné a inauguračné konania - HaIK) , ktoré jej 

boli priznané po skončení procesu II. KA v roku 2015. Žiadne z priznaných práv (v nižšie 

uvedenej tabuľke č. 24) neboli v roku 2020 fakulte odňaté ani pozastavené a mohla teda 

pokračovať v prijímaní žiadostí o HKN alebo IKN v rámci dvoch OV, v 3 odboroch, v ktorých 

fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.  

Tab. č. 24: HaVK po ukončené procesu II. Ka – sledované obdobie 2008 - 20192  

 

Čo sa týka kritérií pre HaIK na FZaSP, v roku 2020 v nich nenastali žiadne zmeny 

a platili kritériá prijaté VR ešte v roku 2014, zverejnené na webovom sídle TU FZaSP: 

Link pre HaVK (HaIK) pre OV 18: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-

vyskum/HaVK_kriteria_2014_LFaNZV_1.pdf 

Link pre HaVK (HaIK) pre OV 6: 

                                                 
2  
3 Časové obmedzenie trvalo do konca augusta 2019. V tejto veci FZaSP konala tak, že už dňa 22.10.2018 postúpila správu o prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov v zmysle uvedeného časového obmedzenia na R-TU Trnava. V správe informovala o výmene 
hlavného garanta prof. RNDr. Jána Vojtaššáka, CSc. za prof. RNDr. Františka Ondrisku, PhD. Dňa 14.1.2019 listom rektora podala TU 
v Trnave ministerke školstva správu o odstránení nedostatkov. V júli 2019 bolo FZaSP doručené rozhodnutie ministerky školstva pod značkou 
2019/11076:8-A1110 ktorým správu akceptujú, ako aj novo-navrhnutého garanta a to s platnosťou ku dňu 1.1.2019, s časovým obmedzením 
do 31.8.2022 
 
4 Skončenie PPP hlavného garanta, prof. PhDr. Jany Levickej, PhD. nastalo ku dňu 1.2.2019. FZaSP prijala príslušné opatrenia a dňa 29.1.2019 
poskytla listom na R-TU informáciu o odchode hlavého garanta z PPP s FZaSP a oznámila zmeny v poskytovaní priznaného práva pre HaVK. 
Následne R-TU listom oznámilo dané skutočnosti predsedovi AK SR a konkretizovalo, že na miesto garanta sa posúva dovtedy spolugarant, 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., ktorého zároveň nahradí na mieste spolu garanta doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. Nová 
spolugarantka, doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. bola v tom čase v procese inauguračného konania  - v štádiu kedy bol materiál 
odoslaný na MŠVVaŠ SR. Neskôr od 10.12.2019 bola vymenovaná prezidentkou SR za riadnu profesorku v odbore sociálna práca. 
Akceptovanie zmien potvrdilo MŠVVaŠ rozhodnutím číslo 2019/15718:49-A1110, doručeným dňa 5.11.2019, bez časového obmedzenia. 
 

Číslo a názov 
oblasti výskumu 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 
Garant, spolugaranti Práva priznané: 

OV 18 
Lekárske, 
farmaceutické 
a nelekárske 
zdravotnícke 
vedy 

5616  
laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy v 
zdravotníctve 

prof. RNDr. František Ondriska, 
PhD. 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, 
PhD. 

S časovým obmedzením do 
konca akademického roka 
v ktorom garant dovŕši vek 70 
rokov (§ 83 ods. 8 zákona; 
kritérium KHKV-A5)3 

5607 
verejné 
zdravotníctvo 

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

Bez časového obmedzenia 

OV 6 
Spoločenské 
a behaviorálne 
vedy 

7761 
sociálna práca 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
prof. PhDr. Mgr. Patricia 
Dobríková, PhD. et PhD.4 
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

Bez časového obmedzenia 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_LFaNZV_1.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_LFaNZV_1.pdf
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http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-

vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV_1.pdf 

V roku 2020 bolo úspešne dokončené už 4. HKN ktoré sa oficiálne začalo ešte v roku 

2019, konkrétne dňa 02.10.2019 podaním oficiálnej žiadosti o HKN. Zároveň sa začalo jedno 

nové habilitačné konanie dňom 20.11.2020.  

Začaté boli aj tri ďalšie INK (v poradí 5., 6., a 7.). Zároveň sa pokračovalo v poradí 4. 

INK uchádzačky z odboru SP, ktoré začalo ešte v roku 2019 (8.11.) a ukončené bolo 

vymenovaním až v roku 2021. 

 

Podrobnosti k jednotlivým habilitačným a inauguračným konaniam: 

Ukončené habilitačné konanie v roku 2020 (1-doc. Beňačka): 

V roku 2019 sa oficiálne začalo v poradí 4. HKN oficiálnym podaním žiadosti nižšie 

uvedeného uchádzača. Priebeh tohto, v roku 2020 úspešne ukončeného habilitačného konania 

bol nasledovný: 

4. uchádzač o HKN v celkovom poradí po skončení procesu II. KA. 

Meno a tituly uchádzača: MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA  

Odbor HaIK: Verejné zdravotníctvo (VZ) 

Pôsobisko uchádzača: Prednosta internej kliniky FN Trnava5 a externý odborný asistent na 

KOŠ FZaSP 

Vek v čase podania žiadosti: 65 rokov 

* Uchádzač vymenovaný rektorom TU v Trnave za docenta: 20.11.2020 

 

Začaté habilitačné konanie v roku 2020 (1- Mgr. Hromková, PhD.): 

V roku 2020 sa oficiálne začalo v poradí 5. HKN oficiálnym podaním žiadosti nižšie 

uvedenej uchádzačky. Priebeh tohto, v roku 2021 úspešne ukončeného habilitačného konania 

bol nasledovný: 

5. uchádzač o HKN v celkovom poradí po skončení procesu II. KA. 

Meno a tituly uchádzača: Mgr. Michaela Hromková, PhD.  

                                                 
 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV_1.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV_1.pdf
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Odbor HaIK: Sociálna práca (SP) 

Pôsobisko uchádzača: Katedra SP FZaSP 

Vek v čase podania žiadosti: 33 rokov 

* Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 20.11.2020 

 

Prebiehajúce inauguračné konanie v roku 2020 (1 - doc. Mydlíková): 

4. uchádzač o INK v celkovom poradí po skončení procesu II. KA 

Meno, priezvisko, tituly uchádzačky: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

Odbor HaIK: Sociálna práca (SP) 

Pôsobisko uchádzača: KSP FZaSP TU v Trnave (interný docent na KSP, vedúca katedry) 

Vek v čase vymenovania: 62 rokov 

* Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 8.11.2019 

Vymenovanie sa uskutočnilo až v roku 2021 - 30.04.2021 

 

Začaté inauguračné konanie v roku 2020 (3 - doc. Lešková, doc. Haburajová - Ilavská, doc. 

Majdan): 

V roku 2020 boli na FZaSP TU Trnave začaté 3 ďalšie (v poradí 5., 6. a 7.) IKN a to 

predložením žiadostí uchádzačov o začatie IKN nasledovne: 

5. uchádzač o INK v celkovom poradí po skončení procesu II. KA 

Meno, priezvisko a tituly uchádzačky: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.  

Odbor HaI konania: Sociálna práca (SP) 

Pôsobisko uchádzača: Interná docentka na KU v Ružomberku, Teologická fakulta v 

Košiciach  

Vek v čase podanie žiadosti: 54 rokov 

* Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 15.01.2020 

* Postúpenie spisu a dokumentov z procesu konania rektorovi TU v Trnave dňa: 

NEUSKUTOČNENÉ!!! 

Dôvod: neúspešný predchádzajúci krok – negatívne hlasovanie členov VR.  
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* INK skončilo neúspešne. 

6. uchádzač o INK v celkovom poradí po skončení procesu II. KA 

Meno, priezvisko a tituly uchádzačky: doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD.  

Odbor HaI konania: Sociálna práca (SP) 

Pôsobisko uchádzača: Interná docentka na Fakulte humanitních studií, Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíne, ČR 

Vek v čase podania žiadosti: 42 rokov 

* Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 24.02.2020 

* VIP pred VR fakulty dňa: NEUSKUTOČNENÉ – z dôvodu stiahnutia žiadosti o INK zo strany 

uchádzačky dňa 15.10.2020 

7. uchádzač o INK v celkovom poradí po skončení procesu II. KA 

Meno, priezvisko, tituly uchádzačky: doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.  

Odbor HaIK: Verejné zdravotníctvo (VZ) 

Pôsobisko uchádzača: KVZ FZaSP TU v Trnave (interný docent na KVZ) 

Vek v čase vymenovania: 40 rokov 

* Začiatok konania (podanie žiadosti) dňa: 13.08.2020 

Ďalšie kroky v tomto IKN prebiehali v kalendárnom roku 2021 a budeme o nich 

informovať až vo VS_VVČ_2021.   
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Sumarizácia v oblasti HaIK v rokoch 2016 - 2020 

Tab. č. 25: Celkový počet začatých, skončených alebo neskončených konaní v rokoch 2016 - 2020 

 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 
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 Spolu: 
1 

Spolu: 
0 

Spolu: 
1 

Spolu:     
4 

Spolu: 
1 

Spolu:       
4 

Spolu:      
1 

Spolu:     
3 

Spolu:    
2 

Spolu: 
2 

Spolu:    
2 

Spolu: 
2 

Spolu:     
4 

Spolu:   
3 

Spolu:     
3 

IKN 1x  1x 2x 1x 2x  1x 1x 1x 1x 1x 3x 2x 2x 
 Jusko  Jusko Dobríková 

Ondriska 
 

Jusko Dobríková 
Ondriska 

 

 Ondriska 
 

Dobríková 
 

Mydlíková Dobríková 
 

Mydlíková Lešková 
Haburajová 

Majdán 
 

Lešková – 
neúspešne 

Haburajová 
– stiahnutá 

žiadosť 

Mydlíková 
Majdan 

 

HKN    2x  2x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 
    Rabajdová 

Bursová 
 Rabajdová 

Bursová 
Hagovská Rabajdová 

Bursová 
Hagovská Beňačka Hagovská Beňačka Hromková Beňačka Hromková 

 

 Spolu sa na TU FZaSP - od skončenia II. KA (r. 2015) a priznania akreditačných práv boli k dátumu 31.12.2020 ukončené: 

4 úspešne skončené HKN (RNDr. Rabajdová, PhDr. Bursová, doc. Hagovská, MUDr. Beňačka) 

3 úspešne skončené IKN (doc. Jusko, doc. Ondriska, doc. Dobríková) 

1 neúspešne skončené IKN (doc. Lešková) 

1 stiahnutá žiadosť o IKN (doc. Haburajová) 
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Tab. č. 26: Prehľad reálne uskutočnených (ukončených aj neukončených) HKN/IKN v rokoch 2016-2020 po priznaní akreditačných práv podľa výsledkov II. KA6 

                                                 
6 Stav ku dňu spracovania tejto kapitoly VS_VVČ za rok 2020, t. j. 23.6.2021 

P.č. Meno,priezvisko, tituly 
Typ 

konania 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Odbor VR FZaSP/VR TU Vymenovanie rektorom/prezidentom Vek  
Pôsobisko uchádzača 

v čase konania 

1.  Peter Jusko, prof. PhDr. 
PhD. 

VKN 16.6.2016 SP 8.3.2017/24.4.2017 prezidentom dňa 4.12.2017 46 
rokov 

 externý uchádzač z KSP  
PdF UMB v Banskej 

Bystrici 
2. Patricia Dobríkova, doc. 

PhDr. Mgr. PhD. et PhD. 
VKN 09.01.2017 SP 1. – pôvodné konanie: 

25.10.2017/26.04.2018 
2. Konanie v rámci nápravy: 

13.3.2019/25.4.2019  

listom zo dňa 22.8.2018 od Mgr. Jurkoviča zo sekcie VŠ MŠVVaŠ SR bolo požiadané 
o vykonanie nápravy v konaní. Náprava sa začala 21.11.2018 -VR schválila nového 

oponenta. IKN bolo skončené vymenovaním prezidentkou SR dňa 10.12.2019 

38 
rokov 

 interný uchádzač z KSP 
FZaSP 

3. František Ondriska, doc. 
RNDr. PhD. 

VKN 30.01.2017 LVMvZ 7.6.2017/28.09.2017 prezidentom dňa 22.05.2018 65 
rokov 

 Interný uchádzač 
z KLVMvZ FZaSP 

4. Miroslava Rabajdová, 
RNDr. PhD. 

HKN 6.9.2017 LVMvZ 14.03.2018 rektorom dňa 15.5.2018 32 
rokov 

 externý uchádzač z LF 
UPJŠ v Košiciach 

5. Janka Bursová, PhDr. PhD. HKN 10.10.2017 SP 09.05.2018 rektorom dňa 04.07.2018 54 
rokov 

 externý uchádzač z TF KU 
v Ružomberku,  

6. Magdaléna Hagovská, 
doc. PhDr. PhD. Cert.MDT 

HKN 14.11.2018 VZ 24.4.2019 rektorom dňa 24.5.2019 41 
rokov 

 externý uchádzač z LF 
UPJŠ v Košiciach 

7. Jozef Beňačka, MUDr. 
PhD., MBA 

HKN 02.10.2019 VZ 30.09.2020 rektorom dňa 20.11.2020 65 
rokov 

 externý odborný asistent 
na KOŠ 

8. Lýdia Lešková, doc. PhDr. 
Ing. PhD.  

IKN 15.01.2020 SP 30.09.2020 Negatívne hlasovanie vo VR fakulty – skončené neúspešne 54 
rokov 

 externý uchádzač z TF KU 
v Ružomberku 

9. Lenka Haburajová-Ilavská, 
doc. PhDr. PhD. 

IKN 24.02.2020 SP Žiadosť o IKN stiahnutá uchádzačkou dňa 
15.10.2020 

----- 42 
rokov 

 externý uchádzač z UTB v 
Zlíne 

10. Eva Mydlíková, doc. PhDr. 
PhD. 

IKN 8.11.2019 SP 12.02.2020/24.09.2020 ------- 62 
rokov 

 interný uchádzač z KSP 
FZaSP 

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

IKN 13.08.2020 VZ 30.09.2020/v roku 2021 ----- 40 
rokov 

 interný uchádzač z KVZ 
FZaSP 

12. Michaela Hromková, 
Mgr., PhD. 

HKN 20.11.2020 SP VR  FZaSP v roku 2021 ----- 33 
rokov 

 interný uchádzač z KSP 
FZaSP 
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Okrem  toho sa na referáte VVČ vykonávala predbežná kontrola zaslaných pracovných verzií 

HS/IS. Jedná sa o pokračovanie v systéme dvoj-fázového neoficiálneho konania, ešte pred 

umožnením podania si oficiálnych žiadostí o začatie HKN/INK. Prvé a druhé predkolo sú 

tzv. predprípravné fázy, zmysle interných vyhlášok dekana zverejnených na webovej stránke 

nasledovne. 

Pre habilitačné konania: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-

vyskum/vyhlaska_dekana_FZaSP_1_2016_HK.pdf 

Pre inauguračné konania 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-

vyskum/vyhlaska_dekana_FZaSP_2_2016_VK.pdf 

 

Týmto spôsobom sa pracovalo celkovo so šiestimi HS, z ktorých väčšina sa v roku 2020 

nedostala k začatiu oficiálneho procesu. Konanie jednej uchádzačky z interného prostredia sa 

k začiatku habilitačného konania naopak dostalo práve v roku 2020 (Hromková) a jednej 

kandidátke bolo umožnené podanie žiadosti až v roku 2021 (Kaiglová). Konzultovalo sa aj 

s jedným uchádzačom o INK z interného prostredia (Majdan). 

Zo šiestich posúdení pracovných verzií HS resp. konzultácií, to boli vo väčšine záujemcovia 

z iných vysokých škôl. V dvoch prípadoch sa jednalo o kandidátky z interného prostredia 

fakulty (Mgr. PhD. Hromková, MVDr. PhD. Kaiglová).  

Čo sa týka profesúr, v roku 2020 boli konzultácie a posúdenia jediného uchádzača o IK 

z interného prostredia, doc. PhDr. MSc., PhD. Mareka Majdana. Výsledok posúdenia v prvom 

predkole bol ukončený pozitívne a ešte v roku 2020 sa dostal aj k posúdeniu v rámci druhého 

predkola.   

 

2.3 Výskumná a tvorivá činnosť zamestnancov za rok 2019 

2.3.1 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, 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/vyhlaska_dekana_FZaSP_1_2016_HK.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/vyhlaska_dekana_FZaSP_1_2016_HK.pdf
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Trnavská univerzita je jednou z nich (konkrétne partner č.6). Vedúcou inštitúciou 

v projekte je belgická Antwerp University Hospital (Universitair Ziekenhuis Antwerpen). 

Projektová skupina analyzuje a získava údaje o epidemiológii mozgu a pravidelne sa 

zúčastňuje na vedeckých domácich a zahraničných konferenciách. Získané údaje slúžia 

ako podklad systematického prehľadu úrazov mozgu, ktorý je pravidelne aktualizovaný.  

b) Zahraničný projekt „Strengthening public health capacity to inform policy making in 

Tunisia (CONFIDE)“ je financovaný v rámci výzvy ERASMUS+ Programmu. Cieľom 

projektu je posilniť výskumné kapacity v oblasti verejného zdravia s cieľom informovať o 

politikách založených na dôkazoch v Tunisku. Projekt tak reaguje na regionálne a národné 

priority partnerských krajín, ktoré stanovila EÚ, a spĺňa ich špecifické potreby a priority v 

oblasti verejného zdravia tým, že rozvíja a implementuje centrum pre dôkazy do zdravotnej 

politiky (C4EHP), ktoré udržiavajú všetci partneri projektu v prospech troch tuniských 

univerzít zapojených do projektu: University of Tunis, University of Sfax and University 

of Sousse. C4EHP pôsobí ako zdrojová inštitúcia na vytváranie sietí medzi akademickým 

a neakademickým prostredím, poskytuje vzdelávacie moduly a uľahčuje realizáciu stáží 

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. 

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

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

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. 

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=3&L=2
http://www.uss.rnu.tn/newVersion/
http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
http://www.uc.rnu.tn/fr_accueil
http://publichealth.ro/
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk
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d) 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. 

e) 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. 
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f) 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.  

g) 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 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.  

h) Výskumný domáci projekt „Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy 

Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. 

storočia“, bol podporený v grantovou agentúrou VEGA. TU FZaSP vystupuje ako 

spoluriešiteľská organizácia. Projekt je zameraný na spracovanie problematiky významu 

činnosti Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku pri zriadení 

Ošetrovateľskej školy v Bratislave, primárne prostredníctvom výskumu archívnych 

materiálov, ich analýzy a spracovania. V rámci komplexnosti situácie v medzivojnovom 

období sa zaoberá aj medzivojnovým zdravotníctvom (v historickom kontexte). Taktiež 

spracováva podstatu charizmy reholí vo vzťahu k ošetrovateľstvu.  

i) Projekt „Parazitologicky významné pôdne meňavky: identifikácia hostiteľských 

vzťahov, fenotypová plasticita, cytomorfologická variabilita a nové stratégie ich 

eliminácie“ sa zameriava na identifikáciu hostiteľských vzťahov potenciálne patogénnych 

a patogénnych meňaviek a ich hostiteľov (článkonožce, obrúčkavce, mäkkýše a iné 

skupiny bezstavovcov ako aj stavovcov vrátane človeka). V uvedenom projekte TU FZaSP 

vystupuje ako partner. Projekt bol podporený domácou grantovou agentúrou VEGA. 

j) Domáca výskumná grantová agentúra APVV dofinancovala projekt s názvom 

„Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research in TBI (CENTER 

TBI)“. Ide o zahraničný výskumný projekt, ktorý sa rieši na TU FZaSP a v ktorom fakulta 

vystupuje ako partner. 
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k) 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. 

l) 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 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. 

m) 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 
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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. 

n) V uvedenom roku tvoriví zamestnanci a PhD študenti riešili aj inštitucionálne granty, ktoré 

boli podporené rektorom TU. Ide o nasledovné projekty: 

• Analýza trendu šírenia vankomycín rezistentných enterokokov vo Fakultnej 

nemocnici Trnava; 

• Analýza výskytu nozokomiálnych infekcií s etiológiou Pseudomonas aeruginosa u 

pacientov v intenzívnej starostlivosti; 

• Celoživotné prídavne riziko vzniku tumorov asociované CT koronarografiou; 

• Epidemiológia úrazov v Slovenskej republike v závislosti od socioekonomických 

faktorov; 

• Epidemiologická situácia úrazov mozgu v Slovenskej republike; 

• Faktory podmieňujúce úspešné opätovné zaradenie osôb žijúcich s HIV/AIDS 

v slume Kibera do liečebného procesu po predchádzajúcom prerušení; 

• Charakteristika a následky úrazov mozgu na základe pracovného postavenia; 

• Identifikácia a analýza vybraných faktorov pracovnej spokojnosti slovenských 

sestier; 

• Porovnanie úmrtnosti na traumatické úrazy mozgu medzi domácimi a zahraničnými 

populáciami v krajinách Európskej štatistickej siete; 

• Socio-ekonomické determinanty úrazov mozgu v Európe; 

• Úrazy mozgu v Európe u turistov a migrantov; 
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• Vyšetrenie srdca a ciev pomocou invazívnej a neinvazívnej koronarografie; 

• Využitie metód molekulárnej epidemiológie pri detekcii outbreakov 

nozokomiálnych infekcií; 

• Význam osobných ochranných pracovných prostriedkov v intervenčnej rádiológií 

a kardiológií a ich inovatívne využitie; 

• Význam parametrov krvného obrazu v prognóze náhlej cievnej mozgovej príhody; 

• Zdravotné dopady rizikových faktorov výživy v krajinách V4, Rakúsku a Európe: 

epidemiologická analýza s použitím moderných indikátorov a modelovania. 

 

Začatie a realizácia nových projektov v roku 2020 

a) Domáci výskumný projekt s názvom „Analýza dynamiky šírenia COVID-19 

v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov 

podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie“, v ktorom TU 

FZaSP vystupujem ako partnerská riešiteľská organizácia, bol podporený domácou 

grantovou agentúrou APVV. V predkladanom projekte bude realizovaná retrospektívna 

štúdia prenosu infekcie v domácnostiach laboratórne potvrdených prípadov COVID-19 a 

v hlavných ohniskách šírenia v dvoch krajoch Slovenska (bratislavskom a trnavskom) v 

období “prvej vlny” pandémie v krajine. 

b) Zámerom domáceho výskumného projektu s názvom „Kognitívne dopady športových 

úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike“ je, použitím existujúcej kohorty 

mladých hokejistov, vyhodnotiť kognitívne dopady úrazov mozgu vzniknutých pri hre v 

akútnej (hodiny a dni po úraze) a v chronickej fáze (týždne až mesiace po úraze). Takýto 

prístup zaručí to, že okrem samotného postihnutia bude možné vyhodnotiť aj jeho 

dynamiku a vývoj. Popri hodnotení kognitívnych zmien budú hokejistom po úraze 

odoberané vzorky krvi, ktoré budú analyzované na prítomnosť biomarkerov, ktoré indikujú 

organické poškodenie mozgových štruktúr. Projekt bol podporený domácou výskumnou 

agentúrou APVV. 

c) Domáci projekt „Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore 

Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce“ je riešení v rámci 

partnerstva s univerzitou v Trenčine. TU FZaSP vystupuje ako spoluriešiteľská 

organizácia. Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vysokoškolskú učebnicu latinského 
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jazyka primárne pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo, reflektujúcej potreby 

platnej legislatívy, súčasnej klinickej praxe a trhu práce, rešpektujúcej medicínske 

diagnózy a aktuálne (slovenské) sesterské diagnózy. Optimalizácia a inovatívnosť 

učebnice bude taktiež spočívať v zavedení gamifikačných prvkov. Projekt bol podporený 

domácou grantovou agentúrou KEGA. 

d) Cieľom zahraničného projektu „Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response 

to COVID-19“, v ktorom TU FZaSP vystupuje ako spoluriešiteľská organizácia, je 

komplexná analýza údajov o pacientoch s ochorením COVID-19 z nemocníc z 30 krajín. 

Údaje sa budú kombinovať do jednotnej databázy a tým sa vytvorí priestor pre všestrannú 

a detailnú analýzu liečebných postupov a ich efektivity. Zároveň sa vytvorí priestor pre 

definovanie naj-rizikovejších častí populácie a na odhalenie ďalších faktorov, ktoré sa 

podieľajú na výsledku liečby ochorenia a tým aj na úspešnosti zvládania pandémie. Za 

Trnavskú univerzitu je hlavným riešiteľom Inštitút pre Globálne Zdravie a Epidemiológiu 

v úzkej spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava. Projekt bol podporený grantovou 

schémou H2020. 

 

2.3.2 Vedecké, odborné a spoločenské podujatia organizované fakultou v roku 2020 

V roku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID-19 na fakulte prezenčnou formou uskutočnilo 

iba jediné podujatie, aj to bolo hneď v úvode kalendárneho roku a malo iba informačno-

prezentačný charakter, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Žiadne vedecké alebo odborné 

podujatie organizované alebo spoluorganizované TU FZaSP sa prezenčnou formou 

neuskutočnilo a jediné, ktorého fakulta bola organizátorom bolo on-line podujatie – viď riadok 

dva v nasledujúcej tabuľke č. 27. 

Tab. č. 27: Organizovanie vedeckých, odborných alebo iných podujatí za rok 2020 

P. č.: Názov: 
Typ 

podujatia: 
Miesto/Dátum Organizátori/záštita: 

1. DEŇ 
OTVORENÝCH 
DVERÍ 

Prezentačno-
informačné 
podujatie pre 
záujemcov 
o štúdium na 
FZaSP TU v 
Trnave 

TU v Trnave, 
FZaSP, 
29.1.2020 
Aula 
Pazmaneum – 
prezentácia 
prodekana pre 
študijné 
záležitosti 

FZaSP TU v Trnave 
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a rigorózne 
konania 
+ učebne F104, 
F105, F124, 
F125, centrum 
CEMIP FN 
Trnava 

2. POSILNENIE 
PREVENCIE 
HYPERTENZIE 
A DIABETU 
V KRAJINÁCH 
JUHOVÝCHODNEJ 
ÁZIE 

Webinár 
prostredníctv
om aplikácie 
MS Teams 
v rámci 
projektu 
SUNI-SEA 

FZaSP TU 
v Trnave 
18.11.2020 

Katedra verejného 
zdravotníctva FZaSP – 
moderátor prof. MUDr. 
Martin Rusnák, CSc. 

 

2.3.3 Publikačná činnosť tvorivých zamestnancov fakulty za rok 2020 

Medzi najvýznamnejšie počiny v publikačnej aktivite TZ a študentov fakulty, s rokom 

vydania  2020, patria: 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB-1) 

1. Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus v humánnej a veterinárnej medicíne / 
Alžbeta Kaiglová, Lenka Micháliková ; [rec. Lívia Slobodníková, Anna Lišková]. - 1. 
vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 94 s. 
[4,34AH] [print]. - ISBN 978-80-568-0258-8. 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (ABB-1) 

2. Spoločenské, politické, ekonomické, sociálne a historické determinanty 
ošetrovateľského vzdelávania na území dnešného Slovenska v medzivojnovom 
období / Marta Dobrotková, Jana Boroňová, Miroslava Trogová. In: Prvá 
ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie 
milosrdných sestier Svätého kríža. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - ISBN 978-80-8191-
271-9. - S. 7-51; [3,50 AH]. 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB-2) 

1. Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii [elektronický zdroj] / Miriam 

Slaná, Barbora Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, 

Jana Hrčová ; [rec. Anna Hudecová, Jaroslav Slaný]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - 153 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0267-0.  

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=196736&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=196736&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=196736&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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2. Praktická sonografia : učebnica & atlas sonografie pre začiatočníkov aj pokročilých, 322 

obrázkov / Jozef Beňačka ; [rec. Ivo Hrazdira, Soňa Kiňová, Zuzana Zelinková]. - 1. vyd. 

- Bratislava : Herba, 2020. - 208 s. [print]. - ISBN 978-80-89631-95-7. 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC-237) 

1. Pseudo-Tumor of the Epididymis, a Rare Clinical Presentation of Human Dirofilaria repens 

Infection : a Report of Autochthonous Case of Dirofilariasis in Southwestern Slovakia / 

Vojtech Boldiš, František Ondriska, Vladimír Bošák, Ondrej Hajdúk, Daniela Antolová, 

Martina Miterpáková. In: Acta Parasitologica. - ISSN 1230-2821. - (2020), s. 1-4 [print, 

online]. CCC 

2. Falls in older aged adults in 22 European countries [elektronický zdroj] : incidence, 

mortality and burden of disease from 1990 to 2017 / Juanita Haagsma, Branko F. Olij, 

Marek Majdan et al. In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, Supplement 1 

(2020), s. 67-74. CCC. 

3. Seasonal patterns of traumatic brain injury deaths due to traffic-related incidents in the 

Slovak Republic / Mark Steven Taylor, Veronika Zelinková, Dominika Plančíková, Juliana 

Melichová, Patrik Sivčo, Martin Rusnák, Marek Majdan. In: Traffic Injury Prevention. - 

ISSN 1538-9588. - Vol. 21, Issue 1 (2020), s. 55-59 [print]. CCC. 

4. Global and regional burden of disease and injury in 2016 arising from occupational 

exposures : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / Tim 

Driscoll, Lesley Rushton, Sally Hutchings, Kurt Straif, Kyle Steenland, Marek Majdan ; 

GBD 2016 Occupational Risk Factors Collaborators. 

In: Occupational and Environmental Medicine. - ISSN 1351-0711. - Vol. 77, Issue 3 

(2020), s. 133-141 [print]. WOS 

5. Incidence of Sports-Related Traumatic Brain Injury of All Severities : A Systematic 

Review / A. Theadom, Susan Mahon, Patria Hume, Nicola Starkey, Suzanne Barker-Collo, 

Kelly Jones, Marek Majdan, Valery L. Feigin. 

In: Neuroepidemiology. - ISSN 0251-5350. - Vol. 54, Issue 2 (2020), s. 192-199. PubMed.  

6. Mapping child growth failure across low- and middle-income countries / Damaris K. 

Kinyoki, Aaron E. Osgood-Zimmerman, Brandon V. Pickering, Lauren E. Schaeffer, 

Laurie B. Marczak, Marek Majdan ; Local Burden of Disease Child Growth Failure 

                                                 
7 Počet 23 ADC prác aj s jednou publikáciou s rokom vydania 2019, ktorá bola v čase tvorby VS_VVČ_2019 v databáze Birep pod kódom 
ADM 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=65238&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=138410&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157973&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=104401&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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Collaborators. In: Nature. - ISSN 0028-0836. - Volume 577, Issue 7789 (2020), s. 231-234 

[print]. PubMed.  

7. Burden of injury along the development spectrum : associations between the Socio-

demographic Index and disability-adjusted life year estimates from the Global Burden of 

Disease Study 2017 / Juanita Haagsma, Spencer L. G. James, Chris D. Castle, Zachary V. 

Dingels, Jack T. Fox, Alexandra Bražinová, Marek Majdan. 

In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, Supplement 1 (2020), s. 12-26 [print]. 

SCOPUS 

8. Epidemiology of facial fractures : incidence, prevalence and years lived with disability 

estimates from the Global Burden of Disease 2017 study / Ratilal Lalloo, Lydia R. 

Lucchesi, Catherine Bisignano, Chris D. Castle, Zachary V. Dingels, Marek Majdan. 

In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, Supplement 1 (2020), s. 27-35. CCC.  

9. Mapping disparities in education across low- and middle-income countries / Nicholas 

Graetz, Lauren Woyczynski, Katherine F. Wilson, Jason B. Hall, Kalkidan Hassen Abate, 

Marek Majdan. In: Nature. - ISSN 0028-0836. - Vol. 577, Issue 7789 (2020), s. 235-238 

[print]. PubMed 

10. Epidemiology of injuries from fire, heat and hot substances : global, regional and national 

morbidity and mortality estimates from the Global Burden of Disease 2017 study / Spencer 

L. G. James, Lydia R. Lucchesi, Catherine Bisignano, Chris D. Castle, Zachary V. Dingels, 

Marek Majdan. In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, Supplement 1 (2020), 

s. 36-45. CCC. 

11. Global and regional burden of chronic respiratory disease in 2016 arising from non-

infectious airborne occupational exposures : a systematic analysis for the Global Burden 

of Disease Study 2016 / Tim Driscoll, Kyle Steenland, Neil Pearce, Lesley Rushton, Sally 

Hutchings, Marek Majdan ; GBD 2016 Occupational Chronic Respiratory Risk Factors 

Collaborators. In: Occupational and Environmental Medicine. - ISSN 1351-0711. - Vol. 

77, Issue 3 (2020), s. 142-150 [print]. PubMed. 

12. Global and regional burden of cancer in 2016 arising from occupational exposure to 

selected carcinogens : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 

/ Tim Driscoll,... Marek Majdan et al. ; GBD 2016 Occupational Carcinogens 

Collaborators. In: Occupational and Environmental Medicine. - ISSN 1351-0711. - Vol. 

77, Issue 3 (2020), s. 151-159 [print]. PubMed 

13. The burden of unintentional drowning : global, regional and national estimates of mortality 

from the Global Burden of Disease 2017 Study / Richard Charles Franklin, Amy E. Peden, 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=192444&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=192444&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157973&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157973&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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Erin B. Hamilton, Catherine Bisignano, Chris D. Castle, Marek Majdan et al. In: Injury 

prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, Supplement 1 (2020), s. 83-95. CCC. 

14. Quantifying risks and interventions that have affected the burden of diarrhoea among 

children younger than 5 years : an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017 / 

Christopher E. Troeger, Ibrahim A. Khalil, Brigette F. Blacker, Molly H. Biehl, Samuel B. 

Albertson, Marek Majdan. In: Lancet infectious deseases. - ISSN 1473-3099. - Vol. 20, 

Issue 1 (2020), s. 37-59 [print, online]. SCOPUS 

15. Global trends of hand and wrist trauma : a systematic analysis of fracture and digit 

amputation using the Global Burden of Disease 2017 Study / Christopher Stephen Crowe, 

Benjamin Ballard Massenburg, Shane Douglas Morrison, James Chang, Jeffrey Barton 

Friedrich,... Marek Majdan et al. In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - 13 mar 

(2020), s. 1-10 [print]. CCC 

16. Quantifying risks and interventions that have affected the burden of lower respiratory 

infections among children younger than 5 years : an analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017 / Christopher E. Troeger, Ibrahim A. Khalil, Brigette F. Blacker, Molly 

H. Biehl, Samuel B. Albertson, Marek Majdan. 

In: Lancet infectious deseases. - ISSN 1473-3099. - Vol. 20, Issue 1 (2020), s. 60-79 [print, 

online]. SCOPUS 

17. Management and outcome of traumatic subdural hematoma in 47 infants and children from 

a single center / Harald Binder, Thomas M. Tiefenboeck, Marek Majdan, Micha Komjati, 

Rupert Schuster, Stefan Hajdu, Johannes Leitgeb. In: Wiener klinische Wochenschrift. - 

ISSN 0043-5325. - Vol. 132, Issue 17-18 (2020), s. 499-505 [print, online]. SCOPUS 

18. Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017 [electronic, print] : results from 

the Global Burden of Disease Study 2017 / Spencer L.G. James, Chris D. Castle, Zachary 

V. Dingels, Jack T. Fox, Erin B. Hamilton, Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al. 

In: Injury prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, SUPP_1 (2020), s. 96-114. SIGN-

UKO. 

19. Estimating global injuries morbidity and mortality : methods and data used in the Global 

Burden of Disease 2017 study / Spencer L. G. James, Chris D. Castle, Zachary V. Dingels, 

Jack T. Fox, Erin B. Hamilton, Marek Majdan et al.In: Injury prevention. - ISSN 1353-

8047. - (2020), s. 1-29 [print, online]. CCC. 

20. Increasing Incidence of Tuberculosis Diagnosed by Surgery : A Single Centre Analysis in 

Low-Incidence Country / Radek Pohnán, Vladislav Hytych, Ivana Holmquist, Vanda 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158118&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=158118&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58694&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=151920&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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Boštíková, Radek Doležel, Miroslav Ryska. In: Central European Journal of Public 

Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 28, Issue 1 (2020), s. 48-52 [print, online]. CCC. 

21. Informed consent procedures in patients with an acute inability to provide informed 

consent : Policy and practice in the CENTER-TBI study / Roel P.J.van Wijk et al. and The 

CENTER-TBI investigators and participants; Alexandra Bražinová, Marek Majdan, 

Martin Rusnák, Mark Steven Taylor, Veronika Zelinková. 

In: Journal of critical care. - ISSN 0883-9441. - č. 59 (2020), s. 6-15 [print]. CCC. 

22. Human Taeniases in Slovakia (2010–2019) : Genetic Analysis of Taenia saginata Isolates 

/ Daniela Antolová, Júlia Jarošová, Bronislava Víchová, Mária Avdičová, Róbert 

Rosoľanka, František Ondriska, Vojtech Boldiš, Katarína Šimeková. In: Foodborne 

Pathogens and Disease. - ISSN 1535-3141. - Vol. 17, Issue 12 (2020), s. 735-738 [print, 

online]. SIGN-UKO 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADM-17) 

1. Tvorba biofilmu močovými patogénmi izolovanými z chronických a rekurentných infekcií 

močových ciest a vplyv biofilmu na in vitro účinok gentamicínu a kolistínu = Biofilm-

producing potential of urinary pathogens isolated from chronic and recurrent urinary tract 

infections and impact of biofilm on gentamicin and colistin in vitro efficacy / Silvia 

Vašková, Lívia Slobodníková, Daniel Fajtl, Stanislava Blažíčková, Rudolf Botek, Viera 

Melicháčová. In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - ISSN 1210-7913. - Roč. 69, 

č. 1 (2020), s. 3-9 [print, online]. SIGN-UKO. 

2. Stenting to prevent esophageal stricture after circumferential endoscopic submucosal 

dissection : an experimental study / Jan Martínek, Radek Doležel, Bára Walterová, Marek 

Kollár, Štefan Juhas, Jana Juhasová, Zuzana Vacková, Rastislav Husťak, Jakub Erben. 

In: Endoscopy international open. - ISSN 2364-3722. - Vol. 8, Issue 11 (2020), s. E1698-

E1706 [print, online]. WOS.  

3. Energy Drinks Consumption by Students at Universities in Trnava / Jaroslav Stančiak, 

Jana Boroňová, Ľubica Varečková. In: Postmodern openings. - ISSN 2068-0236. - Roč. 

11, č. 2, Supplement 1 (2020), s. 16-25 [print, online]. WOS 

4. Kvalita života pacientů po polytraumatu ve vztahu k Injury Severity Score = Quality of 

Life of Patients after Polytrauma in Relation to the Injury Severity Score / Pavla Segarová, 

Jaroslav Slaný, Leopold Pleva, Lubomír Pavliska. In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739. 

- Roč. 100, Suplementum 1 (2020), s. 38-43 [print]. SCOPUS 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80722&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=134164&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=194531&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=194531&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=192353&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=157013&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=185952&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=118758&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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5. Efektivita kognitívneho tréningu u seniorov s demenciou = Effect of cognitive training in 

seniors with dementia / Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Nikol Hošková, Šárka 

Tomová. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 22, č. 3 (2020), s. 178-182 [print, online]. 

SCOPUS. 

6. Systemic treatment of the metastatic renal cell carcinoma : usefulness of the apparent 

diffusion coefficient of diffusion-weighted MRI in prediction of early therapeutic response 

/ Yulian Mytsyk...Andrea Botíková.. et al. In: Clinical and Experimental Medicine. - ISSN 

1591-8890. - Vol. 20, Issue 2 (2020), s. 277-287. WOS 

7. Efektívne intervencie pre znižovanie záťaže neformálnych opatrovateľov osôb s 

demenciou pri Alzheimerovej chorobe : systematický prehľad / Marta Nemčíková, Zuzana 

Katreniaková, Patricia Dobríková, Iveta Nagyová. In: Sociální práce / Sociálna práca. - 

ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 6 (2020), s. 122-140 [print, online]. SCOPUS. 

8. High-income countries remain overrepresented in highly ranked public health journals : a 

descriptive analysis of research settings and authorship affiliations / Dominika 

Plančíková, Predrag Ðurić, Fiona O'May. In: Critical Public Health. - ISSN 0958-1596. - 

(2020), s. 1-7 [print, online]. SCOPUS 

9. Sleep Disturbances in Seniors with Parkinson’s Disease / Silvia Puteková, Jana 

Martinková, Mária Huťková. In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 

2222-386X. - Roč. 11, č. 4 (2020), s. 68-77 [print, online]. WOS. 

10. Vzťahová väzba a chronické ochorenie u detí = Attachment and chronic illness in children 

/ Natália Valúchová, Patrícia Dobríková, Jaroslav Slaný, Miriam Slaná. In: Česko-

slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 75, č. 3 (2020), s. 164-170 [print, online]. 

SCOPUS 

11. Od naivného entuziazmu po racionálny konštruktivizmus v preventívnych programoch = 

From naive enthusiasm to rational constructivism in prevention programs / Denisa 

Vargová, Eva Mydlíková. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 

20, č. 2 (2020), s. 22-30 [print, online]. SCOPUS. 

12. Machine learning algorithms performed no better than regression models for 

prognostication in traumatic brain injury / Benjamin Y. Gravesteijn, Daan Nieboer, Ari 

Ercole, Hester F. Lingsma, David Nelson,... Alexandra Bražinová, Marek Majdan, 

Martin Rusnák, Mark Steven Taylor, Veronika Zelinková et al. ; CENTER-TBI 

collaborators. In: Journal of clinical epidemiology. - ISSN 0895-4356. - Vol. 122 (2020), 

s. 95-107 [print]. SIGN-UKO 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=187128&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=194624&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=83172&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99491&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66583&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=183427&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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13. Ocular Dirofilariasis after Clinically Manifested Subcutaneous Migration of the Parasite : 

A Case Report / František Ondriska et al. In: Iranian Journal of Parasitology. - ISSN 

1735-7020. - Vol. 15, No. 1 (2020), s. 147-152 [print, online]. WOS. 

14. The efficiency of the patient fall prevention programme in selected medical institutions = 

Účinnost programu prevence pádů pacientů ve vybraných zdravotnických zařízeních / Iva 

Brabcová, Hana Hajduchová, Valérie Tóthová, Sylva Bártlová, Martin Doseděl, Josef 

Malý, Aleš Kuběna, Jiří Vlček, Andrea Botíková. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 

22, č. 2 (2020), s. 79-84 [print, online]. SCOPUS. 

15. Predictors of access to rehabilitation in the year following traumatic brain injury : a 

European Prospective and Multicenter Study / Louis Jacob, Mélanie Cogné, Olli S. 

Tenovuo, Cecilie Roe, Nada Andelic, Marek Majdan, Jukka Ranta, Peter Ylen, Helen 

Dawes, Philippe Azouvi on behalf of CENTER-TBI Participants and Investigators [M. 

Rusnák]. In: Neurorehabilitation and neural repair. - ISSN 1545-9683. - Vol. 34, Issue 9 

(2020), s. 814-830 [print, online]. SIGN-UKO 

16. Research into the needs of families who have children with Down syndrome (in the Slovak 

framework) = Výskum potrieb rodín s dieťaťom s Downovým syndrómom v kontexte 

Slovenska / Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová, Patrícia Dobríková, 

Michaela Hromková. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 22, č. 1 (2020), s. 60-67 

[print, online]. SCOPUS 

17. Characteristics and outcome of severe traumatic brain injuries based on occupational 

status [elektronický zdroj] / Dominika Plančíková, Johannes Leitgeb, Alexandra 

Bražinová, Juliana Melichová, Patrik Sivčo, Eva Nemčovská, Jarmila Pekarčíková, 

Marek Majdan. In: European Journal of Trauma and Emergency Surgery. - ISSN 1863-

9933. - 46 (2020), s. [1-7] [print]. SIGN-UKO. 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach (ADN-88) 

1.  Užívanie psychoaktívnych látok na Slovensku. Výsledky medzinárodnej štúdie 

HBSC = Use of psychoactive substances in Slovak republic. The results of the HBSC 

international study / Róbert Ochaba, Tibor Baška, Lucia Chromíková, Andrea Madarasová 

Gecková, Margaréta Kačmariková.In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 8, č. 1 

(2020), s. 31-37 [print, online]. SIGN-UKO 

2. Timeliness and completeness evaluation of communicable disease surveillance in the 

coastal region of Kenya after electronic reporting system implementation / Denisa 

                                                 
8 Počet 8 ADN prác je aj s 3 výstupmi z roku vydania 2019, ktoré v čase tvorby VS_VVČ_2019 neboli v databáze Birep 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=191905&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=136380&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46730&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=91351&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=123131&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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Jakubcová, Zuzana Kráľová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová. In: Lekársky 

obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 69, č. 11 (2020), s. 398-403 [print, online]. SCOPUS. 

3. Knowledge of Communicable Disease Surveillance and Notification by Community 

Health Volunteers and Healthcare Workers before and after the Educational Training as 

Crucial Tool in Covid-19 Outbreak in Kwale County, Kenya / Denisa Jakubcová, Zuzana 

Kráľová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-

7515. - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 170-181 [print, online]. WOS 

4. Analysis of the poverty risk in European countries / Pavol Beňo et al. In: Acta 

Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 1 (2020), p. 92-101.WOS 

5. Postoje a skúsenosti rodičov s očkovaním = Attitudes and experiences of parents with 

vaccination / Lucia Ludvigh Cintulová, Libuša Radková, Pavol Beňo, Martin Samohýl. 

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 69, č. 9 (2020), s. 302-306 [print, online]. 

SIGN-UKO 

2.3.4 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti za rok 

2020 

Nižšie uvedené grafy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zachytávajú publikačnú produktivitu TZ 

a doktorandov fakulty v kódoch a skupinách v RV 2014 - 2020.  

           

 

Graf č. 1: Publikačná činnosť v skupine A1 v RV 2014 - 2020    
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http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46753&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46753&fs=04927BE0BA1F4189882AD7DF219E1743
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Graf č. 2: Publikačná činnosť v skupine A2 v RV 2014 - 2020 

      

 

Graf č. 3: Publikačná činnosť v skupine B v RV 2014 - 2020 
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 Graf č. 4: Publikačná činnosť v skupine D v RV 2014 - 2020 
 

   
Graf č. 5: Publikačná činnosť v skupinách A1, A2, B, C9 a D v RV 2014 - 2020 
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Graf č. 6: Celá publikačná činnosť v rokoch vykazovania 2014 – 2020 
 

2.3.5 Citácie a ohlasy na publikované práce za rok 2020 

V nasledujúcej tabuľke č. 28 sú zobrazené citácie na publikované diela tvorivých 

zamestnancov TU FZaSP v období od roku 2018 až do roku 2020. 
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Tab. č. 28: Prehľad citácií TZ TU FZaSP za roky 2018 - 202010 

ROK - Platnosť 
údajov- ku dňu / KÓD 
CITÁCIE/DEFINÍCIA 

2018 2019 2020 
stav 

k 23.9.2019 
stav 

k 19.8.2020 
stav 

k 19.08.2020 
stav 

k 12.8.2021 
stav 

k 12.8.2021 
C1 
citácie v zahraničných 
publikáciách 
registrované v citačných 
indexoch WoS 
a databáze Scopus 

36/v tom 
8 CCC 

13 WoS 
13 Scopus 

2 iné 

38 25 46 82 

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

5 3 2 2 1 

C3 
citácie v zahraničných 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných indexoch 

8 10 20 24 22 

C4 
citácie v domácich 
publikáciách 
neregistrované 
v citačných indexoch 

51 48 17 24 15 

C5 
recenzie 
v  zahraničných 
publikáciách 

10 1 0 0 0 

C6 
recenzie v domácich 
publikáciách 

6 0 0 0 3 

SPOLU 117 100 64 96 123 

 

2.3.6 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti za rok 

2020 

Tab. č. 29: Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 2020 

Skupina/ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu: 
A1 3 8 2 7 24 7 2 53 
A2 17 28 15 14 11 13 9 107 
B 12 14 36 39 52 31 49 233 

C 4 13 0 0 0 0 
Neexistuje 
Metodikou 

zrušená 
17 

                                                 
10 zdroj Birep 
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Medzisúčet 
(skupiny A1, A2, B, 
C11) 

36 63 53 60 87 51 60 410 

D 262 239 300 241 181 187 122 1 532 
Všetky dotované 
skupiny spolu: 298 302 353 301 268 238 182 1 942 

N  - nezaradené 7 2 25 66 24 27 11 162 
Spolu celá 
publikačná 
činnosť: 

305 304 378 367 292 265 193 2 104 

 

2.4 Edičná činnosť za rok 2020 

 

Zloženie Edičnej komisie FZaSP pre roky 2019 a 2020 (od 13.3.2019) 

 

V r. 2020 schválila VR TU FZaSP EP na kalendárny rok 2020. Návrh edičného plánu 

na rokovaní VR predložila už prodekanka pre VVČ RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 

Konkrétne sa jednalo o predloženie návrhov na vydanie nasledovných titulov viď tabuľka č. 

30: 
 

                                                 
11 Iba do RV 2015 

Predseda 

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 

poverená výkonom funkcie prodekan pre VVČ a PhD. štúdium FZaSP 

TU v Trnave 

od 2.9.2019 sa po ukončení MD opätovne ujala funkcie RNDr. Mgr. 

Jaroslava Brňová, PhD. – prodekan pre VVČ 

Tajomník 
Mgr. Vladimír Gergel 

referent pre vedecko - výskumnú a edičnú činnosť 

Členovia 

  

  

doc. PhDr. Miriam Slaná PhD. 

členka za Katedru sociálnej práce 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 

členka za Katedru verejného zdravotníctva 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

členka za Katedru ošetrovateľstva 
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Tab. č. 30: Edičný plán TU FZaSP pre kalendárny rok 2020 

P. 
č. Názov Autor/ 

zostavovateľ Katedra Typ diela Forma 
/Náklad 

Rozsah 
NS Recenzenti 

Termín 
odovzdan

ia 
rukopisu 

1.  Zdravá výživa a 
pohyb  (presun z 
roku 2019) 

Kačmariková, 
M., Rafajdus, 

M.  

VZ skriptum tlač/100 130 prof. MUDr. J. 
Hromec. CSc.,                     
doc. PhDr. R. 
Ochaba, PhD., 

MPH 

august 
2020 

2.
12 

Praktické cvičenia 
z bakteriológie pre 
študentov 
laboratórnych 
vyšetrovacích 
metód v 
zdravotníctve 
(presun z roku 
2019) 

Micháliková, L. LvMvZ VŠ 
učebnica 

tlač/200 70-100 prof. MUDr. A. 
Líšková, PhD.                 

MUDr. Ľ. 
Mačeková 

august 
2020 

313 Teoretický úvod a 
protokoly na 
praktické cvičenie 
z mykológie 
(presun z roku 
2019) 

Kucharíková, S. LvMvZ VŠ 
učebnica 

elektronic
ky 

70-100 prof. RNDr. 
Helena 

Bujdáková, 
PhD.    doc. 
RNDr. L. 

Slobodníková, 
CSc. 

august 
2020 

4 Výchova k zdraviu 
a podpora zdravia 

Ochaba, R., 
Kačmariková, 

M. 

VZ skriptum tlač/200 130 prof. MUDr. I. 
Rovný, PhD., 

MPH           
PhDr. K. 

Grendová, 
PhD., MPH 

jún 2020 

5 Meticilín 
rezistentný 
Staphylococcus 
aureus v humánnej 
a veterinárnej 
medicíne 

Kaiglová, A., 
Micháliková, L. 

LVMvZ vedecká 
monografi

a 

tlač/120 85 doc. RNDr. L. 
Slobodníková, 
PhD.     prof. 

MUDr. A. 
Líšková, PhD. 

august 
2020 

6 Klinická genetika Bošák, V. LvMvZ skriptum  tlač/300 170 doc. RNDr. J. 
Rafay, CSc.,               

prof. RNDr. J. 
Vojtaššák, 

CSc.,                 
prof. RNDr. F. 
Ondriska, PhD. 

31.08.202
0 

7 Špecifiká 
ošetrovateľskej 
starostlivosti vo 

vybraných 
etnických 
kultúrach 

Puteková, S.  KOŠ VŠ 
učebnica 

tlač/250 250 -
300 

PhDr. Ľ. 
Pavelová, PhD.                
doc. PhDr. M. 

Šupínová, PhD. 

júl 2020 

                                                 
12 V roku 2020 nebolo predložené k vydaniu už druhým rokom, z tohto dôvodu nebude 
umožnené predloženie v EP v roku 2021 
13 V roku 2020 nebolo predložené k vydaniu už druhým rokom, z tohto dôvodu nebude 
umožnené predloženie v EP v roku 2021   
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814 Epidemiológia 
neprenosných 

ochorení a úrazov 

Pekarčíková, J. VZ VŠ 
učebnica 

tlač/100 220 prof. MUDr. Ľ. 
Ševčíková, 

CSc.      doc. 
MUDr. A. 
Petráková, 

CSc. 

31.08.202
0 

 

Nižšie uvedená tabuľka č. 31 zobrazuje všetky edičné tituly, ktoré boli v roku 2020 reálne vydané 

• buď v rámci vedeckou radou oficiálne schváleného EP,  
• alebo aj mimo neho (teda nie cez vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis15, 

vydané v rámci FZaSP),  
spolu s podrobnými bibliografickými údajmi.  
 

Tab. č. 31: Prehľad reálne vydaných edičných titulov FZaSP vydavateľstvom TU v Trnave16 alebo FZaSP 

Por. 
číslo 

Názov/počet 
strán/formát Autor/autori Rok 

vydania 
Kategória 

edičného titulu vydavateľstvo recenzenti ISBN 

1.17 

Meticilín 
rezistentný 
Staphylococcus 
aureus v 
humánnej a 
veterinárnej 
medicíne  
94 s.  
[print] 

Kaiglová, A., 
Reizigová, L. 
a kol 
(odbor ZV) 

2020 AAB Vedecká 
monografia 
vydaná v 
domácom 
vydavateľstve 

1. vyd. - 
Trnava : Typi 
Universitatis 
Tyrnaviensis 

doc. RNDr. L. 
Slobodníková, 
PhD.     prof. 
MUDr. A. 
Líšková, PhD. 

978-
80-
568-
0258-
8 

2.18 

Terapeutické 
koncepty 
pomoci vo 
včasnej 
intervencii 
153 s. 
[online] 

Slaná, M. 
a kol.  
(odbor SP) 

2020 ACB 
Vysokoškolské 
učebnice 
vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

: 1. vyd. - 
Trnava : 
FZaSP Katedra 
sociálnej práce 

Anna 
Hudecová, 
Jaroslav Slaný 

978-
80-
568-
0267-
0 

3.19 

Špecifiká 
ošetrovateľskej 
starostlivosti vo 
vybraných 
etnických 
kultúrach 
269 strán, 3,2 
AH 
[print] 

Puteková, S. 
et al. 
(odbor OŠ) 

2020 ACB 
Vysokoškolské 
učebnice 
vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

 Trnava 
 Typi 

Universitatis 
Tyrnaviensis 

----- 978-
80-
568-
0252-
6. 

                                                 
14 V roku 2020 nebolo predložené k vydaniu už druhým rokom, z tohto dôvodu nebude umožnené predloženie 
v EP v roku 2021 
15 Spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY 
16 Typi Universitatis Tyrnaviensis 
17 V rámci EP-2020 
18 Mimo EP-2020 
19 V rámci EP-2020. V rámci tohto výstupu je evidovaných 8 kapitol (ACD) a 2 AED výstupy 



 

57 
 

4.20 

Kvalita života 
seniorov 
s inkontinenciou 
moču 
176 s. 
[online] 

Gulášová, I., 
Babečka, J. 
(odbor OŠ) 

2020 BAB Odborné 
monografie 
vydané 
v domácich 
vydavateľstvách 

Trnava 
FZaSP Katedra 
ošetrovateľstva 
 

P. Zamiatin, 
V. Klymenko, 
J. Hruška, R. 
Knezović, N. 
Peterková 
Justhová 

 978-
80-
568-
0215-
1 

5.21 

Výchova k 
zdraviu a 
podpora zdravia 
176 s. 
[online] 

Ochaba, R., 
Kačmariková, 
M. 
(odbor VZ) 

2020 BCI Skriptá 
a učebné texty 

Trnava 
Typi 
Universitatis 
Tyrnaviensis 

Ivan Rovný, 
Kristína 
Grendová 

978-
80-
568-
0253-
3 

6.22 

Zdravá výživa 
a pohyb 
131 s. 
[print] 

Kačmariková, 
M., Rafajdus, 
M. 
(odbor VZ) 

2020 BCI Skriptá a 
učebné texty 

Trnava 
Typi 
Universitatis 
Tyrnaviensis 

Juraj Hromec, 
Róbert 
Ochaba 

978-
80-
568-
0338-
7 

7.23 

Klinická 
genetika 
200 s. 
[print-on-line] 

Bošák, V. 
(odbor ZV) 

2020 BCI Skriptá a 
učebné texty 

1. vyd. - 
Trnava : Typi 
Universitatis 
Tyrnaviensis 

Ján Vojtaššák, 
František 
Ondriska 
Ján Rafay 

978-
80-
568-
0254-
0 

 

  

                                                 
20 Mimo EP-2020 
21 V rámci EP-2020 
22 V rámci EP-2020 
23 V rámci EP-2020 
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3. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY TU FZaSP  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej 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 intenzívne rozvíja spoluprácu v rámci európskych programov mobilít, ktoré umožňujú 

štúdium, stáž, školenia a prednáškové pobyty na partnerských zahraničných univerzitách. 

Výmenné pobyty študentov a zamestnancov sa uskutočňujú na základe bilaterálnych zmlúv 

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

vrátane zahraničného oddelenia TU FZaSP  je udržať stabilné partnerstvá ako aj hľadanie 

nových.   

Rok 2020 bol pre medzinárodné aktivity veľmi špecifický. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu 

ochorenia COVID boli mobility v uplynulom roku pozastavené resp. veľmi obmedzené. V roku 

2020 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. 32. 

Tab. č. 32: 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 
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Social work 
13. Hochschule Landshut University of Apllied Sciences Social work and counselling 
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 2020/2021 bolo v rámci bilaterálnych zmlúv v programe K103 

a K107 boli vyslaní 6 študenti a prijatí boli 2 učitelia. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej 

situácie učiteľská mobilita za našu inštitúciu nebola zrealizovaná. Boli však zrealizované dve 

učiteľské mobility, ktoré prebiehali online a zvyšné schválené učiteľské mobility prešli do 

ďalšieho akademického roku. Počty vrátane kolísavého trendu sú uvedené v grafoch č. 7 a 8. 

Tiež zastúpenie prijatí a vyslaní podľa krajín je uvedené v tabuľke č. 33.   
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Graf č. 7: Prehľad trendu mobilít zamestnancov TU FZaSP a situácia v ak. roku 2020/2021 
 
 

 

Graf č. 8: Prehľad  trendu mobilít študentov TU FZaSP  a situácia v AR 2020/2021 
 

Zastúpenie prijatí a vyslaní učitelia a študenti podľa krajín je uvedené v tabuľke 33.  

Tab. č. 33: Prehľad prijatí /vyslaní v rámci bilaterálnych zmlúv v členení podľa krajín 

krajina 
študenti učitelia 

incoming outgoing incoming outgoing 

Česká republika 0 6 2 2 

spolu 0 6 2 2 
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incoming teachers outgoing teachers
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3.2 Mobilita tvorivých zamestnancov 

Celkovo zahraničné pracovné cesty sú integrálnou súčasťou vedecko pedagogickej činnosti 

učiteľov a  zamestnancov  fakulty. V roku 2020 bola celosvetová pandémia, ktorá mala dopad 

aj na vycestovanie tvorivých zamestnancov TU FZaSP do zahraničia. V uvedenom roku bolo 

viacero pedagogických zamestnancov, ktorí mali záujem vycestovať do zahraničia za účelom 

aktívnej účasti na konferencii, pracovného stretnutia a i. avšak iba 8 zahraničných pracovných 

ciest bolo aj zrealizovaných. Prehľad uskutočnených pracovných ciest podľa krajín, účelu a ako 

aj členenie podľa katedier v hodnotenom roku je v uvedené v grafe č. 9, v tabuľke č. 34  a č. 

35. 

 

Graf č. 9: ZPC podľa účelu vycestovania 
 

Tab. č. 34: Zahraničné cesty 2020 podľa krajín vycestovania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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ZPC podľa účelu  (n = 8) 

exkurzia

pracovné stretnutie

projektové aktivity

účasť na konferencii

učiteľská mobilita, výskumná stáž

Štát celkom 
Česká republika 4 
Dánsko 2 
Rakúsko 2 
Spolu ZPC v 2020 8 4; 

50%
4; 

50%

ZPC delené na ČR a ostatné štáty (n=8)

ČR
ostatné
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Tab. č. 35: Zahraničné cesty 2020 podľa katedier 

účel ZPC KLVM KSP KVZ KOSE spolu 

pracovné stretnutie 2 1 1 1 5 

riešenie projektu    1  1 

stáž    2  2 

Spolu v roku 2020 2 1 4 1 8 
 

3.3 Medzinárodné aktivity 

V akademickom roku 2020 / 2021 okrem pokračovania v medzinárodnej spolupráci na 

univerzitnej úrovni  s doterajšími partnermi  boli podpísané a aktivované zmluvy o spolupráci 

so vzdelávacími inštitúciami. Ide o intenzívnu spoluprácu s partnermi v rámci aktuálne 

riešených rozvojových a výskumných projektoch ukotvená v zadaní projektov. Rozvíja sa aj 

spolupráca s univerzitou v Scrantone. 

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.  

 

3.4 Domáce a zahraničné projekty  

Aj v roku 2020 sa napriek nepriaznivej situácii tvoriví zamestnanci zapojili do domácich ako 

aj zahraničných výziev na predkladanie žiadostí o financovanie projektov. Išlo o výskumné, 

vzdelávacie resp. rozvojové projekty. Konkrétne počty podaných projektov sú znázornené 

v grafe č. 10. 
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Graf č. 10: Podané  projekty na TU FZaSP v rokoch 2014 – 2020 
V nasledujúcej časti sú detailne popísané domáce i zahraničné grantové schémy, do ktorých sa 

vedecko - pedagogickí zamestnanci zapojili. 

 

DOMÁCE GRANTOVÉ SCHÉMY 

APVV 

Agentúra na podporu a výskumu vývoja vyhlásila aj v roku 2020 výzvy (Výzva 2020, PP 

COVID) na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskum a vývoja. Na výzvy odpovedali 

z našej fakulty 5 tvoriví zamestnanci ako hlavní riešitelia o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 

2020 viď tabuľka č. 36. z ktorých  jedna žiadosť bola finančne agentúrou podporená: 

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

Ide o projekt, v ktorom TU FZaSP vystupuje ako partnerská inštitúcia. 

Tab. č. 36: Podané žiadosti o grant APVV so začiatkom riešenia v roku 2021 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Prevencia šírenia ochorenia COVID 19 pri mimoriadnych 
situáciách 

doc. PhDr. 
Silvia 
Puteková, 
PhD. 

09/2020 – 
12/2021 

PP-
COVID 
2020 

Dopad pandémie koronavírusu na výskyt rezistencie na 
dezinfekčné látky a antibiotiká v zdravotníckych 
zariadeniach (HER-COVID)  

RNDr. Mgr. 
Jaroslava 
Brňová, 
PhD. 

09/2020 – 
12/2021 

PP-
COVID 
2020 

16 16
18

9

16
18

32

2 2 1 1
5

2
5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

domáce zahraničné
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Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike 
prostredníctvom kľúčových epidemiologických 
ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a 
efektívnu kontrolu epidémie - ANA/EVA 

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

09/2020 – 
12/2021 

PP-
COVID-
20-0102 

Analýza prínosu a rizika mamografického skríningu a 
zhodnotenie vplyvu rizikových faktorov na vznik 
karcinómu prsníka v SR 

doc. RNDr. 
Martina 
Horváthová. 
PhD., MPH 

07/2021 - 
07/2024 
 

APVV-20-
0251 

Tvorba a aktivácia ekosystému ubytovacích zariadení v 
čase pandemických kríz 

PhDr. 
Kristína 
Grendová, 
PhD., MPH 

07/2021 - 
07/2024 
 

APVV-20-
0233 

 

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 2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na financovanie nových projektov. 

Do tejto výzvy sa zapojili aj tvoriví zamestnanci našej fakulty (viď tabuľka 37). Ani jeden 

projekt nebol finančne podporený. 

Tab. č. 37: Podané žiadosti o grant VEGA zo začiatkom riešenia v roku 2021 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Dopady pandémie COVID-19 na nízkopríjmové 
domácnosti na Slovensku 

doc. PhDr. 
Ondrej 
Botek, 
PhD., 
F.R.S.A. 

01/2021 - 
12/2023 
 

1/0285/21 

"Fraility patient" ako nežiadúci následok chronických 
a malnutričných ochorení a jeho vplyv na kvalitu 
života a priebeh liečby onkologických ochorení 

MUDr. 
Jozef 
Beňačka, 
PhD., MBA 

01/2021 - 
12/2023 
 

1/0227/21 

Testovanie sociálnej rizikovosti rodiny na Slovensku 

prof. PhDr. 
Eva 
Mydlíková, 
PhD. 

01/2021 - 
12/2023 
 

1/0038/21 

Rádiobiologické modely a potenciálne riziko malignity 
vyvolanej zobrazovacími metódami v rádiológii 

PhDr. 
Zuzana 
Bárdyová, 
PhD. 

01/2021 - 
12/2023 
 

1/0101/21 

 

KEGA  
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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 2020 vyhlásila výzvu na predkladanie 

žiadostí na financovanie nových projektov. Do výzvy sa zapojilo 8 pracovných tímov, v ktorých 

TU FZaSP vystupovala ako hlavný riešiteľ (pozri tabuľka 38). Z predkladaných žiadostí bola 

podporená jedna žiadosť: 

• PhDr. Andrea Lajdová, PhD. – Katedra ošetrovateľstva 

Tab. č. 38: Podané žiadosti o grant KEGA zo začiatkom riešenia v roku 2020 

Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 

Číslo 
projektu 

Aplikácia multimediálnych nástrojov vo výučbe 
predmetu Anatómia pre profesijne orientované 
bakalárske študijné programy 

prof. MUDr. 
Miroslav 
Ryska, CSc. 

01/2021 - 
12/2022 

020TTU-
4/2021 

Flexibilná reakcia na požiadavky trhu práce 
a vzdelávania 

prof. PhDr. 
Eva 
Mydlíková, 
PhD. 

01/2021 - 
12/2023 

005TTU-
4/2021 

Využitie multimediálnych nástrojov pri tvorbe 
učebného materiálu etiky v ošetrovateľstve s cieľom 
rozvoja hodnotovej orientácie budúcich sestier vo 
vzťahu k profesii 

PhDr. Andrea 
Lajdová, 
PhD. 

01/2021 - 
12/2022 

010TTU-
4/2021 

Epidemiológia chronických neinfekčných ochorení 
a úrazov – vysokoškolská učebnica a e-learningový 
modul pre nelekárske odbory 

PhDr. Jarmila 
Pekarčíková, 
PhD. 

01/2021 - 
12/2022 

024TTU-
4/2021 

Globálne zdravie – špecializačné vzdelávanie 

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

01/2021 - 
12/2023 

021TTU-
4/2021 

Využitie modelového organizmu –  nematódy 
Caenorhabditis elegans a bunkových kultúr v 
praktických cvičeniach pre študentov zdravotníckych 
a prírodovedných odborov 

doc. 
PharmDr. 
Pavol Beňo, 
CSc. 

01/2021 - 
1/2023 

023TTU-
4/2021 

Podpora interaktívnej výučby praktických postupov 
z predmetu Ošetrovateľský proces pomocou 
multimediálneho trenažéru 

doc. PhDr. 
Jana 
Martinková 
PhD., MPH 

1/2021 - 
11/2022 

014TTU-
4/2021 

Učebnica tréningových postupov na princípoch 
medicíny založenej na dôkazoch v prevencii a 
kontrole nozokomiálnych infekcií 

PhDr. Mgr. 
Jaroslava 
Brňová, 
PhD., MPH 

01/2021 - 
1/2023 

008TTU-
4/2021 

 

 

 



 

66 
 

Ďalšie podávané projekty v roku 2020 

MŠVVaŠ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 59 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na rozvoj. Cieľom tejto výzvy je podpora vysokých škôl, ktoré sa aktívne 

zapojili do iniciatívy Európskych univerzít v rámci vytvárania Európskeho vzdelávacieho 

priestoru. Do tejto výzvy sa zapojila aj naša fakulta s projektom:  

• „Vybudovanie Tele-medicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie v odbore 

ošetrovateľstvo“ 

Tento projekt bol podporený a TU získala grant na jeho vybudovanie. Začiatok riešenia tohto 

projektu je v roku 2021. Hlavným riešiteľom je doc. PhDr. Marek Majdan, PhD., MSc. 

a projekt sa rieši v spolupráci s katedrou Ošetrovateľstva.  

 

SAMRS 

Aj v tomto roku vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SAMRS) 

výzvy SAMRS/2020/D/1 a SAMRS/2020/KE/1 na predkladanie žiadostí o dotáciu pre 

rozvojové projektu. Do tejto výzvy sa zapojilo Zahraničné pracovisko Keňa s projektami 

•  „Sprístupnenie preventívnej a zdravotnej starostlivosti v oblasti HIV/AIDS 

obyvateľom slumu Kibera“  

•  „Posilnenie personálnych kapacít komunitnej organizácie Amani Kibera“  

Tieto projekty neboli finančne podporené. 

 

OPII 

MŠVVaŠ v roku 2020 vypísalo Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri 

boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov 

pandémie pod číslom OPII-VA/DP/2020/9.4-01. Na túto výzvu zaregovala Katedra 

ošetrovateľstva s projektom „Využitie konceptu digitálneho dvojčaťa v manažmente 
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zdravotného stavu rizikových tehotných žien za účelom prevencie nákazy koronavírusom 

SARS-CoV-2“ so začiatkom riešenia v roku 2021. Tento projekt síce nebol finančne 

podporený. 

 

TU granty 

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

aj pre rok 2020. Študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a mladí vedeckí pracovníci 

z našej fakulty, podali spolu 9 žiadostí o granty TU a 8 z nich bolo podporených viď tabuľka č. 

39. 

Tab. č. 39: Zoznam podaných a schválených žiadostí o Grant TU v roku 2020 

meno žiadateľa číslo žiadosti obdobie 
riešenia 

pridelená 
dotácia 

PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 11/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Darina Budošová – PhD študent 12/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 13/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Juliana Melichová – PhD študent 14/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Katarína Pinčáková – PhD študent 15/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Dominika Plančíková, PhD. 16/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Adriána Plšková – PhD študent 17/TU/2020 2020-2021 500 € 

Mgr. Patrik Sivčo - PhD študent 18/TU/2020 2020-2021 500 € 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.  2020-2021 0 € 
 

ZAHRANIČNÉ GRANTOVÉ SCHÉMY 

V roku 2020 bolo podaných 5 žiadostí o dotáciu v zahraničných grantových schémach 

v spolupráci s prestížnymi zahraničnými inštitúciami viď nasledujúca tabuľka č. 40. 

Z uvedených žiadostí boli 2 podporené a to konkrétne: 

• Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical 

Cancer  (PRESCRIP-TEC) 

• Unravelling data for rapid evidence-based response to COVID-19 (unCoVer) 
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Tab. č. 40: Podané žiadosti o dotáciu v zahraničných grantových schémach v roku 2020 

Názov schémy Názov projektu Hlavný riešiteľ Trvanie projektu 
H2020 Prevention and Screening Innovation 

Project Towards Elimination of 
Cervical Cancer - PRESCRIP-TEC 

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

02/2021 - 
09/2023 

H2020 Improving the knowledge on 
epidemiology and epidemics with 
emphasis on COVID-19 in CEI 
member states 

doc. PhDr. Marek 
Majdan, MSc., 
PhD 

10/2020 - 
09/2022 

H2020 unCoVer – Unravelling data for 
rapid evidence-based response to 
COVID-19 

doc. PhDr. Marek 
Majdan, MSc., 
PhD 

10/2020 - 
09/2022 

H2020 Compliance to Policy during 
Epidemics: Investigating the factors 
that influence policy makers' and 
citizens' compliance to health 
recommendations and policy during 
an ongoing epidemic – COPE 

doc. PhDr. Marek 
Majdan, MSc., 
PhD 

10/2020 - 
09/2022 

H2020 SICOMORE doc. PhDr. Marek 
Majdan, MSc., 
PhD 

10/2020 - 
09/2022 

 

Prehľad aktuálne riešených projektov  

Od 1.1.2020 sa na Katedre verejného zdravotníctva TU FZaSP začal riešiť významný projekt 

v rámci programu EU Horizont 2020 pod názvom „Unravelling data for rapid evidence-

based response to COVID-19“ (unCoVer). V nasledujúcom grafe č. 11 je prehľad počtu 

projektov, ktoré boli riešené na TU FZaSP od roku 2014 v rámci domácich, ale aj zahraničných 

grantových schém. 
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Graf č. 11: Riešené projekty na TU FZaSP v rokoch 2014 – 2020 
 

Presný zoznam projektov riešených na TU FZaSP v roku 2020 je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke č. 41. 

 Tab. č. 41: Zoznam projektov riešených na TU FZaSP v roku 2020 

Donor 
projektu Názov projektu Trvanie 

projektu 
• APVV • Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness research in TBI (doc. 

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

Mydlíková) 
• Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej 

republike (doc. Majdan) 
• Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike 

prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad 
pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie - ANA/EVA 
(doc. Majdan) 

10/2013-03/2021 
 

07/2017-06/2021 
 

07/2020-06/2023 
 

09/2020-12/2021 
 
   

• VEGA • Pracujúca chudoba (Dr. Bánovčinová) 
• 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) 

 01/2018-12/2020 
01/2019-12/2022 

 
 

07/2018-12/2020 
   

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) 

• Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore 
Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce (doc. 
Boroňová) 

01/2019-12/2021 
 

01/2019-12/2021 
 

01/2020-11/2022 
 

 
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 

16

12
15 15 15

25
27

6 5 4
2

4
6 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
domáce zahraničné
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TRUNI • 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) 

• Epidemiologická situácia úrazov mozgu v Slovenskej republike (Mgr. 
Plančíková, PhD.) 

• Faktory podmieňujúce úspešné opätovné zaradenie osôb žijúcich 
s HIV/AIDS v slume Kibera do liečebného procesu po predchádzajúcom 
prerušení (Mgr. Jakubcová, PhD.) 

• Socio-ekonomické determinanty úrazov mozgu v Európe (Mgr. Sivčo) 
• Úrazy mozgu v Európe u turistov a migrantov (Mgr. Melichová) 
• Význam osobných ochranných pracovných prostriedkov v intervenčnej 

rádiológií a kardiológií a ich inovatívne využitie (Mgr. Budošová) 
• Význam parametrov krvného obrazu v prognóze náhlej cievnej mozgovej 

príhody (Mgr. Pinčáková) 
• Zdravotné dopady rizikových faktorov výživy v krajinách V4, Rakúsku a 

Európe: epidemiologická analýza s použitím moderných indikátorov 
a modelovania (Mgr. Plšková) 

• Vyšetrenie srdca a ciev pomocou invazívnej a neinvazívnej koronarografie 
(Phdr. Bárdyová, PhD.) 

09/2019-08/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/2020-08/2021 

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

PhDr. Botek, PhD., F.R.S.A.) 
• 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.) 

10/2013-03/2021 

H2020 • Scaling-up NCD Interventions in South East Asia’ - SUNI-SEA (prof. 
Rusnák) 

• Unravelling data for rapid evidence-based response to COVID-19 – 
unCoVer (doc. Majdan) 

01/2019-12/2022 
 

10/2020-09/2022 

Visegrad 
fund 

• Values Building in Social Work Education (doc. Slaná) 06/2020-10/2021 

 

Konkrétny popis riešených projektov je uvedený v podkapitole 2.3.1 tejto výročnej správy.  
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4. ŠPECIFICKÉ PRACOVISKO KEŇA – KWALE 

4.1 Organizácia pracoviska 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. – vedúca zahraničného pracoviska Keňa 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. – odborná asistentka a manažérka rozvojových projektov 

Mgr. Marcela Nováková – sekretárka 

 
4.2 Personálne zloženie pracoviska  

Odborné asistentky (podľa abecedy): 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. - Rozšírila rady odborných asistentov na FZaSP TU v 

septembri 2016 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce zameranej na kvalitu surveillance 

prenosných ochorení. Okrem pedagogickej činnosti, v ktorej  sa zameriava predovšetkým na 

štatistické spracovanie dát a evidence based medicine, sa venuje aj projektovej a rozvojovej 

činnosti na zahraničnom pracovisku fakulty v Keni. Tu sa zameriava na implementáciu 

tréningových aktivít pre zdravotný personál a komunitných pracovníkov v oblasti surveillance 

infekčných ochorení ale aj na vzdelávanie v oblasti analýzy dát. 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. - Pôsobí ako vedúca zahraničného pracoviska v Keni v regióne 

Kwale a v Nairobi v rámci FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Zameriava sa najmä na 

rozvojové projekty v krajinách s nízkym ekonomickým príjmom a podvýživa detí do piateho 

roku života, čo je i obsahom predmetov jej pedagogickej činnosti. Od roku 2010 pravidelne 

pôsobí v Keni na zahraničnom pracovisku v Kwale a v Nairobi, kde zodpovedá za realizáciu 

vedecko-pedagogickej a rozvojovej činnosti. 

 

4.3 Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové aktivity 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. učí predmety na katedrách: Sociálna práca, Laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. učí predmety na katedrách: Sociálna práca, Laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
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4.4 Vedecko – výskumná činnosť pracoviska 

Podaný (schválený) projekt: 

• Grant Trnavskej univerzity v Trnave č.13/TU/2020 „Faktory podmieňujúce úspešné 

opätovné zaradenie osôb žijúcich s HIV/AIDS v slume Kibera do liečebného procesu 

po predchádzajúcom prerušení“. Cieľom projektu je zistiť, ktoré faktory u vybranej 

výskumnej vzorky HIV pozitívnych pacientov v slume Kibera boli rozhodujúce pre ich 

úspešné zaradenie do liečebného procesu po predchádzajúcom prerušení. Tieto zistenia 

budú podnetom nasledujúcej komunitnej intervencie. Hlavná riešiteľka: Mgr. Denisa 

Jakubcová, PhD., spoluriešiteľka: PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. Trvanie projektu do 

30.9.2021.  

Podané (neschválené) projekty: 
 
• Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky SAMRS/2020/KE/1/3 

„Sprístupnenie preventívnej a zdravotnej starostlivosti v oblasti HIV/AIDS 

obyvateľom slumu Kibera“ v spolupráci s organizáciou Amani Kibera Community 

Based Organization (Keňa, Nairobi). Hlavným cieľom projektu: Zlepšiť zdravotný stav 

obyvateľov Kene v oblasti HIV/AIDS s osobitným dôrazom na deti a matky, 

sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti. Trvanie projektu: 2020-

2022.  Za slovenskú stranu riešiteľský tím: Projektová manažérka: Mgr. Denisa 

Jakubcová, PhD., Finančná manažérka: Mgr. Oľga Štekláčová, Asistent projektovej 

manažérky: PhDr. Zuzana Kráľová, PhD., Senior expert 1: Prof. MUDr. Adriana 

Ondrušová, PhD., Senior expert 2: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH; Za 

kenskú stranu riešiteľský tím v zastúpení: Ben Ooko Ouma- riaditeľ organizácie Amani 

Kibera 

• Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na vysielanie expertov-

dobrovoľníkov SAMRS/2020/D/1/26 „Posilnenie personálnych kapacít komunitnej 

organizácie Amani Kibera v príprave projektu a žiadosti o získanie dotácií.“ Krajina 

realizácie: Kenská republika, Nairobi, slum Kibera. Hlavná riešiteľka: Mgr. Denisa 

Jakubcová, PhD. Trvanie projektu 3 mesiace. 

• Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na vysielanie expertov-

dobrovoľníkov SAMRS/2020/D/1/27 „Posilnenie personálnych kapacít komunitnej 

organizácie Amani Kibera prostredníctvom tréningu odborných kompetencií.“ 
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Krajina realizácie: Kenská republika, Nairobi, slum Kibera. Hlavná riešiteľka: PhDr. 

Zuzana Kráľová, PhD. Trvanie projektu 3 mesiace. 

 
4.5 Medzinárodná spolupráca  

• Podpísané aktuálne Memorandá o porozumení so zahraničnými partnermi: 

o Msambweni County Referral Hospital, Kenská republika (2016-2021) 

o Ministry of Health, Kwale County, Kenská republika (2018-2021) 

o Amani Kibera Community Based Organization, Nairobi, Kenská republika 

(2019-2022)  

 

• Členstvo v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií Ambrela na pozícii 

Pozorovateľ a v rámci Platformy MVRO členstvo v Pracovnej skupine rozvojovej 

spolupráce a humanitárnej pomoci. 

 

4.6 Ďalšie aktivity pracoviska 

• mediálna propagácia pracoviska, fakulty a univerzity (videá, články, výstupy 

v rozhlase a v televízii, a i.)... Dr. Jakubcová v Rádiu Regina Západ (Sociálna práca 

v rovníkovej Afrike) a v TV Lux (Relácia Moja misia magazín), Dr. Kráľová v Rádiu 

Slovensko (Hosť Andrey Poláčkovej), Články v Novinkách z Radnice, Slovak Lines 

magazín, časopis Trnavskej univerzity Universitas Tyrnaviensis 

 

• podpora kenského partnera, organizácia Amani Kibera v boji s infekčným 

ochorením COVID-19... prostredníctvom programu Uwezo Girls Empowerment 

Project sme podporili výrobu ochranných rúšok na tvár pre komunitných 

zdravotníckych pracovníkov v slume Kibera počas prvej vlny pandémie ochorenia 

koronavírusu. Súčasťou našej podpory bolo aj vytvorenie tzv. “Clean point Hygiene 

station” – miesta, kde si obyvatelia slumu mohli umyť a vydezinfikovať ruky 

kedykoľvek potrebovali, tieto miesta boli logisticky rozmiestnené po celom slume 

Kibera. Našej partnerskej organizácii Amani Kibera sme poskytovali počas celého roka 

aj odborné konzultácie pri vytváraní informačných letákov, plagátov a inštruktážnych 

videí pre obyvateľov slumu, zamerané na ochorenie COVID-19.  
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• odborné konzultácie kenskému partnerovi Kwale Ministry of Health – Mkongani 

a Msambweni Sub-county... vytvorenie hlásnych formulárov, hlásenie nových 

prípadov COVID-19 a analytické spracovanie zozbieraných údajov 

• prednášky o rozvojových aktivitách pracoviska na základných a stredných školách 

v rámci Trnavského kraja 
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5. EKONOMIKA FAKULTY 
 

V kalendárnom roku 2020 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 2020 vychádzala z Výkazu ziskov a strát. 

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

(PČ).  

Graf č. 12 znázorňuje vývoj hospodárenia fakulty v období rokov 2017 - 2020 v hlavnej 

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

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. Pri neúčelovej dotácii sa 

časovo nerozlišujú výnosy, čo môže v budúcom kalendárnom roku spôsobiť stratu. 

V zásade však prevláda kladný hospodársky výsledok. Fakulta má zdravé hospodárenie. 

 

 

Graf č. 12: Vývoj hospodárenia fakulty v hlavnej i podnikateľskej činnosti 
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Hlavným zdrojom financovania TU FZaSP sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytuje 

univerzite Ministerstvo školstva. Tabuľka č. 42 porovnáva výšku zdrojov v jednotlivých rokoch 

a vyčísľuje ich rozdiel. 

 

Tab. č. 42: Hlavné zdroje financovania 

Druh výnosu Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel 

kurzové zisky 16         13           -3 

Iné ostatné výnosy 191 526 221 692 30 166 

Zákonné rezervy      1 178     371       -807 

Dotácie 2 693 028       2 791 854      98 826 

Výnosy spolu     2 885 748   3 013 930      128 182 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (účelové aj neúčelové) boli vo výške 2 791 854,- €, čo tvorí 

92,63% z celkových zdrojov financovania fakulty. Trend vývoja podielu dotácie na celkových 

zdrojoch má rastúci trend, v porovnaní s rokom 2019 nárast o 1,03%, čo predstavuje 98 826 €.  

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 222 076,- € t. j.  7,35% 

z celkových zdrojov financovania. V porovnaní s rokom 2019 získala fakulta mimodotačných 

prostriedkov na externom školnom o 30 166 € viac. Graf č. 13 znázorňuje podiely jednotlivých 

zdrojov na celkovom financovaní fakulty. 
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Graf č. 13: Zdroje financovania fakulty 
 

5.1 Analýza nákladov a výnosov v hlavnej činnosti 

Hlavná činnosť fakulty súvisí s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v rámci 

akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania ako aj 

s rozvojom výskumu a vývoja.  

V tabuľkách č. 43 a 44 sú uvedené náklady a výnosy TU FZaSP v roku 2020 podľa jednotlivých 

účtov za hlavnú činnosť. 

 

Tab. č. 43: Náklady z hlavnej činnosti (v EUR)        

Účet Druh nákladu Suma 

501  Spotreba materiálu 109 820 

502  Spotreba energie 32 937 

504 Predaný tovar    

511  Opravy a udržiavanie   4 448 

512  Cestovné tuz. a zahr. 7 521 

513  Náklady na reprezentáciu   2 493 

518  Ostatné služby      223 319 

521  Mzdové náklady    1 551 961 

524, 525, 527  Zákonné sociálne poistenie       541 651 

538, 545, 547 Ostatné dane, kurzové rozdiely, dary     6 002 

549  Iné ostatné náklady       159 057 

551 ,556 Odpisy, tvorba zák. rezerv         26 094 

 NÁKLADY   SPOLU   2 665 303 
 

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

Účet Druh výnosu Suma 

645 Kurzové zisky           14 

648,649 Iné ostatné výnosy 221 692 

656 Zúčtovanie zákonných rezerv     371 

691 Prevádzkové dotácie      2 791 854 

 VÝNOSY   SPOLU      3 013 931 

 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK       348 627 
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V roku 2020 dosiahla TU FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške 

348 627 €.  

V porovnaní s rokom 2019 celkové náklady fakulty poklesli o 59 140,- € z dôvodu valorizácie 

miezd je za mzdové náklady nárast a veľké zníženie nákladov na cestovnom spôsobila 

nepriaznivá epidemiologická situácia Covid-19. Najvyššou nákladovou položkou sú mzdové 

náklady vyplatené v celkovej výške 1 551 961 €. Sú 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 vzrástli funkčné platy o 151 846,- €, čo bolo spôsobené valorizáciou miezd,  nárast 

odmien o 100,- € a fakulta zaznamenala pokles vyplatených DOVP o 8 026,-€, čo bolo 

spôsobené zavedením racionalizačných opatrení.  

Mzdové náklady tvorili 58,23 % z celkových nákladov fakulty vynaložených v roku 2020.  

Graf č. 14 znázorňuje zdrojovú štruktúru vyplatených mzdových nákladov v roku 2020. 

 

Graf č. 14: Zdroje financovania mzdových nákladov  
 

Mzdové náklady financované z dotačných ( účelových a neúčelových) zdrojov sú vo výške 

1 474 868,- € t.j. 95 % z celkových miezd. 
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Z mimodotačných zdrojov sú mzdové náklady  vo výške 30 531,- € t. j. 2 % z celkových 

mzdových nákladov. Z grantov boli vyplatené mzdy vo výške 46 562,-  € t. j. 3 % z celkových 

miezd. 

TU FZaSP rozdeľuje funkčné platy z neúčelovej dotácie  na jednotlivé nákladové strediská. 

Vyhodnocuje podľa nákladových stredísk výšku čerpania funkčných platov za kalendárny rok. 

 Výška čerpania mzdových prostriedkov z neúčelovej dotácie – funkčné platy v roku 2018, 

2019 a 2020 podľa nákladových stredísk je uvedená v grafe č. 15.  

 

 

Graf č. 15: Funkčné platy podľa stredísk 
 

V kalendárnom roku 2020 vzrástli hrubé mzdy na všetkých katedrách z dôvodu  valorizácie.  

Porovnanie vyplatených miezd bez odmien podľa jednotlivých katedier dokumentuje tabuľka 

č. 45 (v tis. €).  

 

Tab. č. 45: Vyplatené mzdy z neúčelovej dotácie bez odmien podľa jednotlivých katedier 

Katedra Vyplatené mzdy 
v roku 2019 

Vyplatené mzdy 
v roku 2020 Rozdiel (tis. €) 

KSP 217 240 23 

KVZ 175 274 99 

KLVM 202 263 61 

KOŠE 222 284 62 

Zahr. prac. Keňa 32 35 3 
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SPOLU 848 1 096 248 
 

Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov v rokoch 

2018, 2019 a 2020 je uvedený v tabuľke č. 46 (v tis. €) 

 

Tab. č. 46: Vývoj priemernej mzdy bez odmien podľa jednotlivých kategórií zamestnancov 

Kategória zamestnancov Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Pedagogickí zamestnanci 1 366 1 366 1 671 

Výskumní a umeleckí zamestnanci 952 1 116 1 194 

Zamestnanci administratívy 1 056 1 128 1 219 

Odborní zamestnanci 825 937 945 
              

Nárast priemernej mzdy zamestnancov verejnej správy bol spôsobený valorizáciou miezd zo 

strany MŠ od 1.1.2020 a  platovými postupmi jednotlivcov vyplývajúcich zo zákona.  

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

501 723,- €. Spolu so mzdovými nákladmi tvorili 77,05 % z celkových nákladov fakulty. 

Značnú položku v nákladoch dosiahli ostatné služby, v hodnote 223 319 €, ktoré zahŕňajú 

najvyšším čerpaním klinické praxe a náklady na podnájom Pavilónu klinických a laboratórnych 

disciplín. V porovnaní s prechádzajúcim rokom táto nákladová položka poklesla o 185 615,- €, 

z dôvodu pozastavenia praktickej výučby študentov v súvislosti s nepriaznivou situáciou na 

ochorenie Covid-19. 

 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. 47 (v tis. €).   
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Tab. č. 47: Vývoj výšky dotácie na študentov 

Rok Výška dotácie  
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta  
v eurách 

2016 204 277 736 

2017 278 290 959 

2018 218 328 665 

2019 236 353 669 

2020 115 251 458 
 

Medziročne fakulta zaznamenala pokles nákladov o 59 tis. € Toto bolo spôsobené nepriaznivou 

epidemiologickou situáciou v súvislosti pandémie Covid-19, minimálne náklady na cestovné, 

letenky, konf. poplatky, pozastavenie prakt. výučby študentov z tohto dôvodu krátená dotácia. 

Dotácie na investičné aktivity TU FZaSP v kalendárnom roku 2020 neboli rozpísané. Nákup 

investícií, prevažne laboratórnej techniky boli kryté grantovými a neúčelovou dotáciou. 

V roku 2020 bol zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 82 515,- €. 

Z toho drobný hmotný majetok bol obstaraný vo výške 67 tis.€ a kapitálový majetok vo výške 

odpisov 16 tis.€. K 31.12.2020 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 2020 prevádzkovala v rámci podnikateľskej činnosti  predaj publikácií. 

V tomto roku organizovanie domácich a medzinárodných konferencií bolo pozastavené 

v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou s ochorením Covid-19. Prehľad nákladov 

a výnosov je uvedený v tabuľke č. 48 a 49. 

 

Tab. č. 48: Výnosy z podnikateľskej činnosti (v EUR)        

Účet Druh nákladu Suma 

501 Spotreba materiálu  

504 Predaný tovar 1 747 

518 Ostatné služby  

521 Mzdové náklady  

524, 527 Zákonné soc. poistenie  
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549 Iné ostatné náklady  

570,591 Vnútroorganizačné prevody, daň 221 

 NÁKLADY   SPOLU 1 968 
 

Tab. č. 49: Náklady z podnikateľskej činnosti (v EUR)                 

Účet Druh výnosu Suma 

602 Tržby z predaja služieb 45 

604 Tržby za predaný tovar 2 313 

 VÝNOSY   SPOLU 2 358 

 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK 390 
 

V roku 2020 dosiahla TU FZaSP v podnikateľskej činnosti zisk vo výške  390,- €. 

  

5.3 Nedočerpané finančné prostriedky 

Fakulta vykázala zostatky k 31.12.2020 na: 

• neúčelovej dotácii vo výške 980 185,- € 

• účelovej dotácii vo výške 225 064,- €  

• bežnom účte 1 109 896,- €. 

Najväčší podiel na zostatku v dotácii mala neúčelová dotácia. Je to spôsobené tým, že pri 

neúčelovej dotácii sa časovo nerozlišujú výnosy. Ďalšie zostatky fakulta vykazuje na bežnom 

účte na mimodotačných prostriedkoch – poplatky za PP, rigorózne konania, externé štúdium, 

nadštandard a zahraničné granty v hodnote 1 109 896,- €. 

 

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 2020 vyhlásených spolu 10 výberových konaní na miesta 

vysokoškolských učiteľov. Štyri na funkčné miesto profesor, dve na funkčné miesto docent, 

štyri výberové konania na miesto odborného asistenta. Ďalšie 2 výberové konania boli 

vyhlásené na  dve miesta na obsadenie pozície vedecko-výskumný pracovník. Okrem týchto 

miest boli vyhlásené aj výberové konania na obsadenie funkcie prednostov kliník vo FN Trnava 

a to Kliniky urológie, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Kliniky infektológie, Kliniky 

vnútorného lekárstva, Kliniky pediatrie, Onkologickej kliniky, Kliniky anesteziológie 

a intenzívnej medicíny a Chirurgickej kliniky. Ďalej bolo na fakulte vyhlásené aj výberové 

konanie na miesto tajomníka fakulty. 

Dve funkčné miesta profesorov boli obsadené novými zamestnancami, vzhľadom 

k zabezpečeniu garantovania odborov ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve. Zmluvy s týmito zamestnancami boli uzatvorené na obdobie 5 rokov. Ďalšie 

výberové konanie na funkčné miesto profesora bolo vyhlásené z dôvodu končiacej pracovnej 

zmluvy profesora v odbore ošetrovateľstvo a tomuto zamestnancovi bola zmluva predĺžená na 

3 roky. Posledné výberové konanie na funkčné miesto profesora bolo vyhlásené pre profesora 

v odbore sociálna práca a toto miesto bolo obsadené zamestnancom, ktorý je v procese 

inauguračného konania, prešiel vedeckými radami na TU a jeho spis čaká na schválenie na 

Ministerstve školstva. Doteraz tento zamestnanec bol zamestnaný na funkčnom mieste docenta. 

Zmluva s týmto zamestnancom bola uzatvorená na obdobie 5 rokov. Priemerná dĺžka 

uzatvorenia pracovných zmlúv profesorov sú 4,5 roka. Dve funkčné miesta docentov boli 

vyhlásené pre dvoch docentov, ktorým končila pracovná zmluva a s jedným z nich bola zmluva 

uzatvorená na obdobie 5 rokov a s druhým na obdobie 2 roky. Priemerná dĺžka uzatvorenia 

pracovných zmlúv docentov je 3,5, roka. Ostatné pracovné miesta boli vyhlásené pre štyri 

miesta odborných asistentov a tie boli vyhlásené z dôvodu, že týmto zamestnancov končila 

pracovná zmluva. Predĺžila sa im na 5 rokov takže priemerná dĺžka uzatvorenia pracovných 

zmlúv odborných asistentov je 5 rokov. Boli vyhlásené aj dve výberové konania na miesta 

vedecko-výskumných zamestnancov, jeden na miesto VVZ pre projekt Suni Sea, ktorý je na 

Katedre verejného zdravotníctva a druhé miesto bolo pre Katedru laboratórnych vyšetrovacích 

metód v zdravotníctve. Počet konaní, kde sa prihlásili uchádzači, ktorí opätovne obsadili to isté 
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miesto bolo pre funkciu profesor jeden, pre funkciu docent dvaja a pre ostatné kategórie t.j. 

odborný asistent štyria. 

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. Dvaja zamestnanci  sú zamestnaní 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.  

 

Priemerný vek zamestnancov 

Tab. č. 50: Priemerný vek zamestnancov TU FZaSP k 31.12.2020 

pozície Priemerný vek 

Vysokoškolskí učitelia 51,63 

Vedecko-výskumní zamestnanci 28,33 

Centrálna administratíva 46,92 

Odborní zamestnanci 46,37 

 

Kvalifikačný rast 

V auguste 2020 dosiahol jeden zamestnanec na Katedre laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve kvalifikačný rast a dosiahol akdemický titul PhD.  

V priebehu roku 2020 úspešne ukončili štyria zamestnanci fakulty (jeden člen Katedry 

verejného zdravotníctva a jeden člen Katedry ošetrovateľstva a dvaja členovia Katedry 

laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve) špecializačné štúdium, ktoré realizuje 

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

Health).  

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. 51: Prehľad o zamestnancoch TU FZaSP v rokoch 2019 a 2020 

Zamestnanci TU FZaSP 2019 2020 

Vysokoškolskí učitelia spolu 51,09 53,57 

z toho: profesori 8,85 10,11 

            docenti 18,17 18 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 21,4 22,39 

            ostatní učitelia  2,67 3,07 

Odborní pracovníci 2,06 2 

Administratívni pracovníci  13,43 13,38 

Výskumní pracovníci             2,38 1,75 

Prevádzkoví zamestnanci 0 0 

SPOLU   68,96 70,70 
 

V roku 2020 mala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

v prepočítanom počte 70,70 zamestnancov, z toho 10,11 zamestnancov s vedecko-

pedagogickým titulom profesor, 18 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 22,39 odborných 

asistentov s vedecko akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 3,07 

odborných asistentov bez vedecko-akademickej hodnosti CSc. (alebo akademického titulu 

PhD.). 

Porovnaním rokov 2019 a 2020 sme zistili, že rozdiel v prepočítanom počte v roku 2020 je 

o 1,74 vyšší oproti roku 2019. V kategórii profesor je nárast o 1,26 a tento nárast je spôsobený 

prijatím dvoch profesorov jedného pre odbor ošetrovateľstvo z dôvodu zabezpečenia 

garantovania 2. a 3. stupňa VŠ štúdia nakoľko sa tento odbor chce uchádzať o akreditáciu na 

týchto stupňoch. Tento garant bol prijatý v máji a druhý profesor bol prijatý v novembri a tiež 

z dôvodu zabezpečenia garantovania odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 

nakoľko v roku 2020 končila garantovi odboru PZ z dôvodu dovŕšenia 70 rokov. V kategórii 

odborní asistenti s PhD. je tiež nárast a to o 0,99 čo je spôsobené prijatím jedného nového 

odborného asistenta pre odbor ošetrovateľstvo a tiež prechodom z dôvodu kvalifikačného rastu 

z kategórie OA bez PhD. do kategórie OA s PhD. Nárast v kategórii ostatní učitelia je 

spôsobený tým, že zamestnanec ktorého sme koncom roku 2019 prijali do tejto kategórie 

v tomto roku už bol zarátaný ako zamestnanec, ktorý odrobil celý rok avšak prestúpil v rámci 

kvalifikačného rastu od septembra z kategórie ostatní do kategórie odborní asistenti s PhD. 

Pokles v kategórii vedecko-výskumný zamestnanci bol spôsobený ukončením pracovnej 
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zmluvy jedného zamestnanca, ktorý pracoval na projekte Suni Sea a to v mesiaci február. Toto 

miesto nebolo potom obsadené až do septembra, kedy bol vybratý nový zamestnanec na toto 

miesto a ešte jeden zamestnanec v rámci tento kategórie pribudol a to tiež od septembra, takže 

sa dá povedať, že pol roka miesto nebolo obsadené preto ten pokles. Minimálny pohyb je vidieť 

aj v kategóriách centrálna administratíva a odborní zamestnanci. V kategórii odborní 

zamestnanci odchádzala pani laborantka do dôchodku a preto pár dní zaúčala novú laborantku, 

takže chvíľu boli na jednom mieste dve osoby. A v kategórii centrálna administratíva je pohyb 

spôsobený tiež výmenou zamestnancov, kde jeden odchádzal a druhý prichádzal a to na 

študijnom oddelení ale tiež výkonom dvoch funkcií na určité obdobie tajomníka fakulty 

a odborného referenta pre ekonomické činnosti, kým nenastúpil nový zamestnanec na miesto 

odborného referenta. Celkový nárast na fakulte bol spôsobený hlavne prijatím nového profesora 

z dôvodu garantovania a teda vďaka tomu aj o uchádzania sa o akreditáciu v 2. a 3. stupni VŠ 

štúdia v odbore ošetrovateľstvo. 
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7. VÝROČNÉ SPRÁVY KATEDIER TU FZaSP 
 

7.1 Výročná správa o činnosti Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód 

v zdravotníctve  

7.1.1 Organizácia katedry 

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

Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, kariérový poradca:  doc. Ing. Stanislava 

Blažíčková, PhD., MPH 

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

Vedúca Pracoviska laboratórií: RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.  

Koordinátor Erasmus+, študijný poradca pre uchádzačov a študentov: MVDr. Alžbeta 

Kaiglová, PhD. 

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

Sekretariát: Gabriela Semešová  

 

7.1.2 Personálne zloženie katedry, habilitácie a inaugurácie členov katedry 

Profesori:  

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.; prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD.; prof. RNDr. 

František Ondriska, PhD.; prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

 

Docenti: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.; doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,MPH.; doc. 

RNDr. Martina Horváthová, PhD.,MPH. 

 

Odborní asistenti: PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.; RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.; MUDr. 

Rastislav Husťak; MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.; RNDr. Vlastimil Král, CSc; RNDr. Soňa 

Kucharíková, PhD.; Mgr. Kamila Melnikov, PhD.; Mgr. Lenka Reizigová, PhD.; PeadDr. 

Jana Špajdelová, PhD. 

 

Vedecko-výskumný pracovník: Mgr. Janka Prnová, PhD.      

 

Interní doktorandi: Mgr. Martina Havriško; Mgr. Lukáš Pazderka; Mgr. Darina Budošová; 

Mgr. Katarína Pinčáková; Ing. Viktória Mikulášková  
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Externí doktorandi: Čambál D.; Lešková J.; Martinka N.; Sitko J.; Kotvasová B.; Gažiová 

A.; Sedlášková T.; Kóňa Š.; Bajer M.; Bašistová D.; Kovářová A.; Melnikov K. 

 

Laborantka: Iveta Adámková 

 

Charakteristika členov katedry 

PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. - zameriava sa 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. Vyučuje predmety:  Základy prevencie; Základy hygieny; Radiačná 

ochrana; Biofyzika; Bioštatistika; Objektivizácia faktorov ŽP a PP; Nukleárna medicína; 

Analýza dát. 

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. 

Vyučuje predmety: Toxikológia; Farmakológia; VM v toxikológii a farmakológii; Klinická 

toxikológia a farmakológia. 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH. - Vo vedeckej činnosti sa zameriava sa najmä 

na imunopatologické mechanizmy reumatických chorôb  a laboratórnu diagnostiku v oblasti 

klinickej imunológie a alergológie. Vyučuje predmety: Imunológia; VM v hematológii a 

transfuziológii; VM v imunológii; VM v biochémii; Hematológia a transfuziológia; Klinická 

biochémia; Biochémia; Analytická chémia; Biofyzika a biochémia. 

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

imunológiu, laboratórnu medicínu a laboratórnu diagnostiku reumatických chorôb. Vyučuje 

predmety: Imunológia; Somatológia; VM v genetike; Biológia; Lekárska genetika; VM v 

genetike. 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD. - Zameriava sa na výskum v oblasti nemocničnej 

hygieny, prevencie infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a rezistencie na 

antibiotiká. Vyučuje predmety: Mikrobiológia ŽP; Mikrobiológia I. a II.; VM v biológii ŽP; 

Klinické štúdie; Epidemiológia; VM v laboratórnej medicíne; VM v mikrobiológii. 

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

monitorovanie radiačnej záťaže obyvateľstva pri lekárskych vyšetreniach, programy 

zabezpečenia kvality na rádiologických pracoviskách, hodnotenie rizika spojeného s 



 

89 
 

lekárskymi expozíciami. Vyučuje predmety: Biofyzika a biochémia; Biofyzika; Nukleárna 

medicína; Objektivizácia faktorov ŽP a PP; Radiačná ochrana. 

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

a témy týkajúce sa gastroenerológie. Vyučuje predmety: Funkčná diagnostika; Klinická 

propedeutika; Patologická fyziológia; Fyziológia; Vnútorné lekárstvo; Anatómia a fyziológia 

II. 

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. Vyučuje 

predmety: Mikrobiológia II.; Techniky odberu a spracovania biologického materiálu; Genetika; 

Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena; Laboratórna technika.  

prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD. - Vedecko-výskumnú činnosť zameriava na oblasť 

molekulárnej genetiky človeka, foréznu genetiku a problematiku voľne cirkulujúcich 

nukleových kyselín – ich biologický význam a diagnostické aplikácie. Vyučuje predmety: 

Genetika; Lekárska genetika. 

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. Vyučuje predmety: Výskum v laboratórnej 

medicíne; Mikrobiológia II; VM v laboratórnej medicíne. 

Mgr. Kamila Melnikov, PhD. - Zameriava sa na oblasť chémie a mikrobiológie. V rámci 

vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť parazitológie. Vyučuje predmety: 

Biochémia; Analytická chémia; Mikrobiológia II. 

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

vyšetrovacie metódy v klinickej parazitológii. Vyučuje predmety: Techniky odberu a 

spracovania biologického materiálu; Mikrobiológia I; Mikrobioogia II.; VM v mikrobiológii; 

Tvorba odbornej publikácie; VK z mikrobiológie; Aplikovaný výskum; Výskum v laboratórnej 

medicíne; Klinická mikrobiológia. 

Mgr. Janka Prnová, PhD. - Zameriava sa na výskum v oblasti prevencie a kontroly 

nozokomiálnych infekcií a antimikrobiálnej rezistencie. Vyučuje predmety: Odborná prax I.; 

Epidemiologické štúdie. 

Mgr. Lenka Reizigová, 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 
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baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku. Vyučuje predmety: Mikrobiológia 

I. a II.; Odborná laboratórna prax I. a II.; VM  v mikrobiológii; Epidemiológia; Mikrobiológia 

ŽP; Klinické štúdie; Nozokomiálne nákazy. 

PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD. - Výskumne sa zameriava na  štúdium zoonóz a 

sledovanie vybraných medicínsky významných patogénov.  

Mgr. Darina Budošová - V rámci svojej dizertačnej práce sa venuje možnosti inovácie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov intervenčných rádiológov. Vyučuje predmety: 

Nukleárna medicína; Laboratórna technika; Biológia II. 

Mgr. Martina Havriško - V rámci svojej dizertačnej práce sa zaoberá výskumom v oblasti 

rezistencie dezinfekčných látok u environmentálnych izolátov baktérií z lôžkových 

zdravotníckych zariadení na Slovensku. Vyučuje predmety: Biológia II; Genetika. 

Ing. Viktória Mikulášková - Výskum svojej dizertačnej práce zameriava na sledovanie 

pacientov s diagnostikovanými alergickými ochoreniami, ktoré môžu v ďalšom štádiu prejsť 

do bronchiálnej astmy, či chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Vyučuje predmety: VM 

v biochémii; VM v imunológii.  

Mgr. Lukáš Pazderka - V rámci svojej dizertačnej práce sa zaoberá výskumom v oblasti 

využitia metód molekulárnej biológie pri hodnotení rizika prenosu multirezistentných baktérií 

v nemocničnom prostredí. Vyučuje predmety: Mikrobiológia II.; Mikrobiológia ŽP; VM v 

mikrobiológii. 

Mgr. Katarína Pinčáková - Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na laboratórnu detekciu 

reziduálnej reaktivity trombocytov u neurologických pacientov Fakultnej nemocnice Trnava. 

Vyučuje predmety: VM v biochémii; Transfúzna služba. 

 

Zvyšovanie kvalifikácie členov katedry 

- Špecializačné štúdium Master of Public Health 

 doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH 

 doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH 

 

7.1.3 Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové aktivity 

Akreditovaný vzdelávací program – Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia (denná, externá forma) 
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7.1.4 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

Riešené projekty v roku 2020 

 

Projekt VEGA 

1. Dyslipidémie ako rizikový faktor kardiovaskulárnych komorbidít pri systémovom lupus 

erythematosus 

Riešitelia: Doc. Ing. Stanislava Blažičková, PhD.; prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc., doc. 

RNDr. Martina Horváthová, PhD., PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 

 
Projekt inštitucionálnej podpory (návraty) 

1. Molekulárno-epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových 

zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a 

preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene 

Riešitelia: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.; RNDr. Soňa Kucharíková, PhD., Mgr. Lenka 

Micháliková, PhD, Mgr. Lukáš Pazderka 

 
Schválené granty Trnavskej univerzity v Trnave 

1. Analýza trendu šírenia vankomycín rezistentných enterokokov vo Fakultnej nemocnici 

Trnava 

Riešitelia: Mgr. Lenka Micháliková, PhD.; RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

2. Celoživotné prídavne riziko vzniku tumorov asociované CT koronarografiou 

Riešitelia: PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.; doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

3. Využitie metód molekulárnej epidemiológie pri detekcii outbreakov nozokomiálnych 

infekcií 

Riešitelia: Mgr. Lukáš Pazderka; RNDr. Jaroslava Brňová, PhD., Mgr. Lenka Micháliková, 

PhD. 

 
Projekt KEGA 

1. Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a napísanie publikácie Atlas parazitov 

človeka 

Riešitelia:  prof. RNDr. František Ondriska, PhD.; MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD., Mgr. 

Kamila Bírová 

 

Podané projekty v roku 2020 – úspešne získané a riešené 
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Schválené granty Trnavskej univerzity v Trnave 

1. Význam parametrov krvného obrazu v prognóze náhlej cievnej mozgovej príhody 

Riešitelia: Mgr. Katarína Pinčáková; prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

2. Význam osobných ochranných pracovných prostriedkov v intervenčnej rádiológii 

a kardiológii a ich inovatívne využitie 

Riešitelia: Mgr. Darina Budošová; doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. MPH, PhDr. 

Zuzana Bárdyová, PhD. 

3. Vyšetrenie srdca a ciev pomocou invazívnej a neinvazívnej koronarografie 

Riešitelia: PhDr. Zuzana Bárdyová PhD.; doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. MPH, Mgr. 

Darina Budošová  

 
Projekt APVV 

1. Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových 

epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu 

kontrolu epidémie (ANEVA) 

Riešitelia: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

 
Zahraničné projekty 

1. Prevention and Screening Innovation Project Toward Elimination of Cervical Cancer 

(PRESCRIP-TEC) 

Riešitelia: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Janka Prnová, PhD. 

2. PRESCRIP-TPC – junior expert 

Riešitelia: Mgr. Janka Prnová, PhD. 

 

Podané projekty v roku 2020 – neúspešné, nezískané 

Projekt VEGA 

1. Rádiobiologické modely a potenciálne riziko malignity vyvolanej zobrazovacími metódami 

v rádiológii. 

Riešitelia: PhDr.Zuzana Bárdyová PhD.; doc.RNDr. Martina Horváthová PhD.MPH; prof. 

RNDr. Vladimír Bošák CSc.; Doc.Ing. Stanislava Blažíčková PhD.; RNDr. Soňa 

Kucharíková, PhD.;  Mgr. Darina Budošová; Mgr. Martina Juričeková 

 
Projekt APVV 
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1. Analýza prínosu a rizika mamografického skríningu a zhodnotenie vplyvu rizikových 

faktorov na vznik karcinómu prsníka v SR.  

Riešitelia: doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. MPH.; PhDr. Zuzana Bárdyová PhD. Mgr. 

Darina Budošová, PhD. MPH., Ing. Viktória Mikulášová, Mgr. Katarína Pinčáková, Mgr. 

Janka Prnová PhD.  

2. Dopad pandémie koronavírusu na výskyt rezistencie na antibiotiká a dezinfekčné látky 

v zdravotníckych zariadeniach v SR 

Riešitelia: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Lenka Reizigová, PhD., PhDr. Janka 

Prnová, PhD., Mgr. Lukáš  Pazderka, Mgr. Martina Havriško 

 
Projekt KEGA 

1. Využitie modelového organizmu - nematódy Caenorhabditis elegans a bunkových kultúr v 

praktických cvičeniach z toxikológie pre študentov zdravotníckych a prírodovedných odborov 

Riešitelia: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.; MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.; prof. RNDr. 

František Ondriska, PhD.; Mgr. Kamila Melnikov, PhD. 

2. Učebnica tréningových postupov na princípoch medicíny založenej na dôkazoch 

v prevencii a kontrole nozokomiálnych infekcií  

Riešitelia: RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Janka Prnová, PhD. 

 
Zahraničné projekty - ESCMID Research Grant 2020  

1. Ability of Staphylococcus epidermidis to induce Candida glabrata tolerance to 

echinocandins in in vitro and in vivo polymicrobial biofilms. 

Riešitelia: RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.  

 

Participovanie na projektoch iných inštitúcií 

1. Parazitologicky významné pôdne meňavky: identifikácia hostiteľských vzťahov, fenotypová 

plasticita, cytomorfologická variabilita a nové stratégie ich eliminácie.  - PRIF UK 

Bratislava – projekt APVV 

Spoluriešiteľ: prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

2. Zvýšenie a rozvoj kľúčových kompetencií pre osoby zúčastnené na aktivitách v rámci 

celoživotného vzdelávania pôsobiace na trhu práce pre špecializovaný zdravotnícky personál 

(Projekt v ITMS2014+; financovaný OPĽZ-MSVVS SR) 

Prednášajúci: Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 
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3. Projekt Fekálnej mikrobiálnej transplantácie (Financovanie: Nadácia Blato, Holandsko 

pre doc. MUDr. Annu Strehárovú, PhD) 

Riešitelia: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Lenka Reizigová, PhD. 

 

7.1.5 Medzinárodná spolupráca 

Domáca spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami 

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.MPH; Prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

Centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie 

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Lenka Reizigová, PhD.; MUDr. Rastislav Husťak; 

Mgr. Janka Prnová, PhD.   

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie (ONHaE) FN Trnava 

MUDr. Rastislav Husťak 

Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz 

Mgr. Lenka Reizigová, PhD. 

Národný onkologický inštitút 

PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 

Parazitologický ústav SAV Košice 

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

Slovenská akadémia vied v Bratislave - Spolupráca pri sekvenovaní a analýze SARS-

CoV-2 pozitívnych vzoriek 

Mgr. Lenka Reizigová, PhD. 

 

Domáca spolupráca s inými inštitúciami/ pracoviskami 

Laboratória s.r.o. Piešťany  

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,MPH 

Infekčná klinika, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Urologické oddelenie 

Fakultná nemocnica Trnava 

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

MRI s.r.o, Trnava  

PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. 

Molekulárne laboratórium poskytujúce diagnostiku SARS-CoV-2 Trenčín 

Mgr. Lenka Reizigová, PhD. (zakladateľ) 
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Medirex, a.s. Bratislava   

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

 

Domáca spolupráca s inými univerzitami 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Lenka Reizigová, PhD. 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Lekárska fakulta, Fakulta 

zdravotníctva - Oddelenie radiačnej hygieny  

Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH.; prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, 

Katedra mikrobiológie a virológie 

Mgr. Kamila Melnikov, PhD.; Prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.; RNDr. Soňa Kucharíková, 

PhD.; prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

 

Zahraničná spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami 

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav, Ústí nad Labem 

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH 

IKEM, Praha, hepatogastroenterologické oddelenie 

MUDr. Rastislav Husťak 

VIB-KU Leuven Centre for Microbiology, Leuven, Belgium 

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. 

 

Zahraničná spolupráca s inými inštitúciami/ pracoviskami 

Národní referenční laboratoř pro toxoplazmózu SZU Praha 

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy Praha 

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LFUK a VFN Praha 

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

 

Zahraničná spolupráca s inými univerzitami 

Lekárska fakulta UP Olomouc, ČR 

Prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
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Projekt EDUVAC – Educating Vaccination Competence (Greece – University of West 

Attica; Finland – Metropolia University of Applied Sciences; Spain -University of Vic; Italy 

– University of Modena and Reggio Emilia) 

Mgr. Janka Prnová 

Department of Biology, Laboratoty of Molecular Cell Biology, KU Leuven, Leuven, 

Belgium 

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. 

University of Maryland, Baltimore, USA 

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. 

PŘIF UK  Praha, Katedra parazitologie 

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

 

7.1.6 Ďalšie aktivity katedry 

Všetci členovia katedry počas epidemiologickej situácie COVID-19 participovali na aktivitách 

spojených s laboratórnou diagnostikou, liečbou alebo prevenciou ochorenia. Svoju aktivitu 

preukazovali každodennou aktívnou činnosťou ako pracovníci prvej línie, ktorou napomáhali v 

boji proti pandémii. 

 liečba pacientov na COVID oddelení 

MUDr. Rastislav Husťak  

 laboratórna diagnostika COVID-19 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. MPH; Mgr. Lenka Reizigová, PhD.; Mgr. Martina 

Havriško; Mgr. Lukáš Pazderka; Mgr. Darina Budošová; Mgr. Katarína Pinčáková; Ing. 

Viktória Mikulášková; prof. RNDr. František Ondriska, PhD. 

 zavedenie preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.; Mgr. Janka Prnová, PhD.   

 odberový tím pri testovaní populácie na ochorenie COVID-19 

Mgr. Janka Prnová; MUDr. Rastislav Husťak; doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. MPH; 

Mgr. Lenka Reizigová, PhD.; Mgr. Katarína Pinčáková; PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.; 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 
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7.2 Výročná správa o činnosti Katedry verejného  zdravotníctva 

 

7.2.1 Organizácia katedry 

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

Zástupkyňa vedúcej katedry, Študijný poradca: Mgr. Michaela Machajová, PhD., MPH 

Tajomník a koordinátor Erasmus+: PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 

Katedrový správca: Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH 

Koordinátor praxe: PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH 

Kariérový poradca: doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH 

 

7.2.2 Personálne zloženie katedry, habilitácie a inaugurácie členov katedry 

Profesori:     

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. MPH 

 

Docenti: 

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH 

doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD. 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH 
 

Odborní asistenti: 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH 
Mgr. Michaela Machajová, PhD. MPH 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. MPH 
Mgr. Michal Rafajdus, PhD. MPH 
RNDr. Peter Letanovský, MPH 

MUDr. Marián Streško, PhD. 
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MUDr. Ján Kuchta, PhD. 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. MPH - uvoľnená na výkon verejnej funkcie        

 

Vedecko-výskumní zamestnanci: 

Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH 

Mgr. Juliana Melichová, PhD. 

 

Sekretárka KVZ: 

Mgr. Marcela Nováková 

 

Interní doktorandi:  

Mgr. Denisa Hažerová 

Mgr. Samuel Paulík 

Mgr. Adriana Plšková 

Mgr. Pham Phuong Truc 

Mgr. Patrik Sivčo 

Mgr. Viktória Valášková 

          

Externí zamestnanci:  

emeritný profesor MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. mim. prof. 

 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH - vyučuje predmety zamerané na manažment, ako aj 

predmety pre študijné odbory ošetrovateľstvo, sociálna práca a laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve. 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+. 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 Akademického senátu FZaSP 

TU, Vedeckej rady FZaSP TU, Odbornej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 

Verejné zdravotníctvo a skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok v odbore Verejné 

zdravotníctvo. Je členkou Edičnej komisia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave. 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. V roku 2020 sa stala posudzovateľkou KEGA projektov a Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo.  

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH - špecializuje sa na oblasť epidemiológie, podpory 

zdravia, nerovností v zdraví a hodnotenia 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. 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). 

Mgr. Michaela Machajová, PhD. MPH - pôsobí na katedre VZ od roku 2013 ako zástupkyňa 

vedúcej katedry verejného zdravotníctva. Odvtedy sa spolupodieľa na riadení a organizácii 

štúdia a tvorbe študijných programov. Svoje profesionálne zameranie sústreďuje na oblasť 

hodnotenia zdravotných rizík, preventívneho a klinického pracovného lekárstva, ochrany a 

bezpečnosti zdravia pri práci, determinantov zdravia, pracovnej zdravotnej služby a ergonómie. 

V týchto oblastiach zabezpečuje aj výučbu jednotlivých predmetov vo všetkých troch stupňoch 

štúdia a je školiteľom a oponentom 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. 

Disponuje špecializáciou Zdravie pri práci, špecializáciou Odborník na riadenie vo verejnom 

zdravotníctve, ako aj osvedčením bezpečnostného technika. V roku 2020 sa výrazne 

angažovala v boji proti šíreniu COVID-19, tak v osvete verejnosti ako aj priamo 
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u zamestnávateľov pri testovaní ich zamestnancov antigénovými testami. Je stálou externou 

lektorkou národného kontaktného miesta EU-OSHA v Slovenskej republike a 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. Podieľa 

sa na projektoch COST a tiež na Global Burden Diseases. 

Mgr. Juliana Melichová, PhD. - od septembra 2020 pôsobí na KVZ ako vedecko-výskumný 

pracovník pre projekt EÚ Horizont 2020 SUNI-SEA, ktorý má za cieľ overiť účinné stratégie 

rozširovania programov prevencie a riešenia diabetu a hypertenzie v juhovýchodnej Ázii. 

Ďalšími projektmi, na ktorých participuje sú CENTER-TBI a CONFIDE. Podieľala sa na 

výučbe predmetov analýza epidemiologických dát I. a II., zdravotnícka štatistika I. a základy 

hygieny I. a II. 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. MPH - od roku 2019 je uvoľnená pre funkciu – 1. 

viceprimátorka Trnavy. 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH - 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. V roku 2020 participoval na medzinárodných projektoch HBSC – 

sociálne determinanty zdravia školákov a MPHOL – projekt WHO o hodnotení zdravotnej 

gramotnosti. 

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

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

koordinátorkou viacerých projektov v Keni, Ugande, Južnom Sudáne. V období rokov 2009 – 

2014 bola vedúcou katedry rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva FZaSP TU. Od roku 

2015 pôsobí ako interný zamestnanec Katedry verejného zdravotníctva FZaSP. Medzi jej 
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hlavné činnosti na katedre patrí pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie 

záverečných prác a účasť v skúšobných komisiách. 

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

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

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

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

významné medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na hodnotenie dopadov na zdravie. 

Viacero rokov bola výkonnou riaditeľkou združenia Albert na podporu aktivít FZaSP 

orientovaných najmä na rozvojovú pomoc.  

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

epidemiológiou úrazov mozgu, dopravných úrazov a neprenosných ochorení. Ďalšou oblasťou 

jej záujmu je podpora zdravia na lokálnej úrovni. V roku 2020 participovala na projektoch 

SUNI-SEA, CONFIDE a TBICE. Podieľa sa na výučbe predmetov epidemiológia, 

epidemiologické štúdie, 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 FZaSP 

projektov Vitafit a Roadshow - zdravé srdce. Je hlavným administrátorom akademického 

modulárneho systému 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 zdravie verejnosti, 

verejné zdravotníctvo, kvalitu zdravotnej a zdravotníckej starostlivosti, výskum zdravotníckych 

systémov, zdravotnícku a medicínsku informatiku a štatistiku, modelovanie, manažment 

projektov, zdravotnícke a nemocničné informačné systémy.  Pedagogicky činný na Katedre 

verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

Medzinárodne činný ako expert ECDC, hosťujúci profesor na Univerzite Scranton, USA a 

Lekárskej fakulte Univerzity v Novom Sade. Učí najmä témy z oblasti zdravotnej politiky, 

organizácie služieb pre zdravie, epidemiológie, bio a zdravotníckej štatistiky. Publikoval ako 

autor alebo spoluautor 130 vedeckých článkov v najmä zahraničných časopisoch, z toho 30 v 
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časopisoch excerptovaných v Current Contents a jeden uverejnený v Nature Review of 

Neurology. Pripravil ako spoluautor rukopis vedeckej monografie na tému Štatistika zdravia. 

Učebnica bioštatistiky, kde bol spoluautorom bola preložený do srbského jazyka a vydaná v 

Srbsku. Vedie PhD prípravu domácich i zahraničných študentov. Prostredníctvom projektov 

IPA (EUROAID), MATRA (Holandsko), projekty kvality starostlivosti o pacienta s ťažkým 

úrazom mozgu  (EU 7th a 5th Framework Program Jubilaeum Fund, Rakúsko)) projekty 

Európskej únie (EUROAID), 2 US AID projekty na Slovensku, projekty podporené Open 

Society Institute in U.S., Albert Schweitzer Institute for the Humanities, konzultácie pre 

Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v Ženeve, 12 rokov spolupráce s International 

Institute of Applied System Analysis (IIASA) v Rakúsku. V roku 2019 tým FZaSP pod jeho 

vedením získala grant z programu EU Horizont 2020 825026 — SUNI-SEA — H2020-SC1-

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

Interventions in South East Asia’ —‘SUNI-SEA’ v trvaní 48 mesiacov. V súčasnosti je 

zodpovedným riešiteľom KEGA projektu Propedeutika epidemiológie a projektu 7.RP pre vedu 

CENTER-TBI. V rámci projektu Erasmus+ KA 107 absolvoval mobilitu učiteľa  v Tunise 

a v USA. V rámci projektu CONFIDE sa podieľa na posilňovaní kapacít vo výskume zdravia 

verejnosti pre informovanie o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA - je absolventkou Lekárskej fakulty UK. Po 

získaní 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 a EÚ.  Pôsobila ako expert 

v Srbsku, Albánsku, Gruzínsku. Dlhodobo  spolupracuje s Katedrou zdravotníckeho 

manažmentu na Univerzite Scranton, PA, USA a v roku 2016 získala uznanie – Member of 

University Scranton Chapter the Upsilon Phi Delta Society – Honorary Health Management 

Society, AUPHA – An Association of University Programs in Health Administration, USA. 

Ťažisko jej súčasných výskumných, pedagogických a praktických aktivít je v oblasti 

bezpečnosti a kvality zdravotníckej starostlivosti, využitia nástrojov manažmentu 

v epidemiológii a zabezpečovania kvality vo vzdelávaní.  Aktuálne je koordinátorom projektu 

indikátorov výkonnosti a kvality  v nemocniciach  PATH na Slovensku,  riešiteľom  KEGA 
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projektu Propedeutika epidemiológie a členom Rady pre zabezpečovanie  kvality 

TU  v Trnave. Parcticipuje na projektoch SUNISEA -  Scaling-up NCD Interventions in South 

East Asia’ - SUNI-SEA a CONFIDE - posilňovanie kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre 

informovanie o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. V rámci projektu Erasmus+ 

KA107 – TU absolvovala  mobilitu učiteľov a študentov v krajinách USA, Tunise a Vietname.  

Zúčastnila sa aj na Erasmus+ projekte  EDUVAC, čo je vzdelávací projekt zameraný na 

zvyšovanie kompetencií študentov zdravotníckych odborov o vakcinácii. 

Mgr. Denisa Hažerová - pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva 

FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje Analýzu epidemiologických dát I. 

Mgr. Samuel Paulík - pôsobí ako interný doktorand na Katedre verejného zdravotníctva 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave. Vedie cvičenia 

k predmetom Základy hygieny I. a Základy hygieny II.. V rámci svojho doktorandského štúdia 

sa zaoberá problematikou rizikových faktorov stravovania a ich vplyvu na výskyt chronických 

ochorení.  

Mgr. Pham Phuong Truc - pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného 

zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci svojho doktorandského štúdia 

sa zaoberá problematikou hypertenzie a diabetes mellitus.  

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

FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci doktorandského štúdia sa zaoberá 

makroekonomickými ukazovateľmi v oblasti potravín pod vedením doc. Ing. Margaréty 

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

Epidemiológia I. a Epidemiologické štúdie. Participuje na projekte APVV- Kognitívne dopady 

športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike a na projekte SUNI-SEA. 

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

zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje Analýzu epidemiologických 

dát a Zdravie pri práci. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou úrazov mozgu pod 

vedením doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc. PhD., v rámci čoho je zapojený do projektu 

CENTER-TBI. 

Mgr. Viktória Valášková - pôsobí ako doktorandka na FZaSP na Trnavskej univerzite v 

Trnave, kde učí Enviromentálne zdravie a Pracovné zdravotné služby. Prioritne sa venuje 

preventívnemu pracovnému lekárstvu.   
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Inauguračné konanie: 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. MSc. 

 

7.2.3 Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové aktivity 

Charakteristika študijného programu bakalárskeho štúdia 

Tento študijný program je bakalárskym študijným programom, t. j. študijným programom 

prvého stupňa. Garantom študijného programu VZ prvého stupňa je doc. PhDr. Daniela 

Kállayová, PhD. MPH. Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia 

spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania: 

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

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

poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi, 

• zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností 

a štúdií, 

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

prostriedkov a techník v profesionálnej činnosti, 

• komunikáciu na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, 

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

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

prenášať získané poznatky do praxe. 
 

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

učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na: 

a) povinné predmety, 

b) povinne voliteľné predmety, 

c) voliteľné predmety. 

 

Charakteristika  študijného programu magisterského štúdia 

Tento študijný program je magisterským študijným programom, t. j. študijným programom 

druhého stupňa. Garantom študijného programu VZ druhého stupňa je prof. MUDr. Viera 

Rusnáková, CSc. MBA. Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný 

zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať 
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odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a  

v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu. 

 Uplatnenie absolventa: 

• štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady 

verejného zdravotníctva, 

• samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia  

na zdravie, preventívne programy, 

• služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná 

služba, 

• nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj 

programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb, 

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

prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného 

prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné, 

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

farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov, poskytovanie konzultácii pri úprave 

životného štýlu jednotlivcom, 

• inšpektoráty práce, 

• vzdelávacie inštitúcie.  

 

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

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

pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve, výkone štátneho 

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

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

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

získaných počas predchádzajúcich 6 semestrov štúdia. 

Magisterský program dáva študentovi aj kvalifikáciu, ktorá je potrebná na participáciu vo 

výskume. Štúdium v magisterskom študijnom programe je založené na kreditovom systéme. 

Jednotky učebného plánu sú študijné predmety, ktoré sa členia na: 

a) povinné predmety, 

b) povinne voliteľné predmety, 

c) voliteľné predmety.  
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Charakteristika študijného programu doktorandského štúdia 

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia katedra ponúka možnosť ďalšieho vedeckého 

rastu a vzdelávania sa vo forme študijného programu 7.4.2. Verejné zdravotníctvo na získanie 

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

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

Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa v odbore verejné zdravotníctvo.  

Doktorandské štúdium v oblasti zdravia verejnosti (Public Health) poskytne účastníkom 

kompetencie, ktoré im umožnia stať sa kvalifikovaným výskumným pracovníkom; to je 

vedcom schopným vykonávať zodpovedný a nezávislý výskum v širokej oblasti súčastí náuky 

o zdraví verejnosti podľa zásad správnej výskumnej praxe. Ukončenie doktorandského štúdia 

je prínosom aj pre tých, ktorí sa venujú kariére mimo akademického alebo biomedicínskeho 

výskumu, s využitím kompetencií získaných počas doktorandského štúdia, vrátane riešenia 

komplexných problémov kritickou analýzou a vyhodnotením, primeraného prenosu nových 

technológií a syntézy nových nápadov. 

Absolventi štúdia formou obhajoby diplomovej práce preukážu systematické pochopenie 

súčastí zdravia verejnosti a osvojenie si zručností a metód výskumu spojených s týmto 

odborom. To vyžaduje preukázať schopnosť koncipovať, navrhovať, implementovať a 

prispôsobovať podstatný proces pôvodného výskumu s vedeckou integritou na úrovni, ktorá si 

zaslúži medzinárodne publikovanú originálnu správu (príspevok/príspevky v peer-reviewed 

časopise, a na medzinárodných konferenciách).  

Absolvent doktorandského štúdia v oblasti zdravia verejnosti si môže zvoliť uplatnenie 

v niektorej z troch oblastí: veda a výskum, výučba a prax. Nie je vylúčená ani kombinácia 

dvoch alebo troch z nich.  

Z vedeckých oblastí je to najmä aplikovaný výskum, kde doktorand získava ďalšie skúsenosti. 

 

Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom 

zdravotníctve Master of Public Health / MPH 

Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný 

program v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 

Public Health / MPH.  Špecializačné štúdium trvá 3 roky a nadväzuje na vysokoškolské 

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

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu a pozostáva z 
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praktickej časti a teoretickej časti. ŠŠ sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je 

obhajoba písomnej práce. V prvom ročníku školského roku 2020/2021 špecializačného štúdia 

máme 53 študentov, v druhom ročníku máme 29 študentov a v treťom ročníku 55 študentov. 

Úspešne špecializačné štúdium ukončilo 63 študentov. 

 

Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu  

Inštitút vznikol na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce ako výsledok dlhoročných 

výskumných aktivít a tradície vzdelávania vo verejnom zdravotníctve. Jeho snahou je upevniť 

pozíciu fakulty ako jedného z leadrov v tejto oblasti na Slovensku a sprístupňovať najnovšie 

svetové poznatky odbornej a širokej verejnosti. Inštitút vznikol ako pracovisko v rámci Katedry 

verejného zdravotníctva a jeho primárnym zámerom je výskum a vzdelávanie v oblasti 

globálneho zdravia a epidemiológie. Inštitút združuje odborníkov z oblasti verejného 

zdravotníctva, epidemiológie a iných príbuzných disciplín a vytvára platformu pre 

implementáciu moderných epidemiologických prístupov a metód vo výskume a výuke.  

Jedným z nosných tém práce IGHE je využívanie moderných a inovatívnych 

epidemiologických indikátorov a metrík v štúdiu distribúcie a dopadov ochorení a rizikových 

faktorov. Cieľom takéhoto prístupu je prinášať presnejšie a výpovednejšie epidemiologické 

dáta, čo umožní identifikáciu najviac rizikových populácií v kontexte rôznych druhov ochorení 

a vytváranie podkladov pre ich efektívnu prevenciu a riešenie. Dôležitým pilierom fungovania 

IGHE je aj spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi vo sfére verejného 

zdravotníctva, globálneho zdravia, epidemiológie a iných odborov.  

 

7.2.4 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

1. CONFIDE (Posilňovanie kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre informovanie o 

politikách založených na dôkazoch v Tunisku) - cieľom projektu je posilniť výskumné 

kapacity v oblasti verejného zdravia s cieľom informovať o politikách založených na 

dôkazoch v Tunisku.  

2. CENTER-TBI (Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in 

Traumatic Brain Injury) - hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby 

úrazov mozgu, ktoré sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“. Riešiteľský tím 

tvoria doc. PhDr. Majdan Marek, MSc. PhD., prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc, Mgr. 

Dominika Plančíková, PhD., Mgr. Juliána Melichová a Mgr. Patrik Sivčo. 
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3. SUNI SEA (Scaling-Up Noncommunicable Diseases Interventions in Southeast Asia) - 

projekt sa zameriava na neprenosné ochorenia so zreteľom na faktory súvisiace 

s účinným a efektívnym vykonávaním intervencií s cieľom overiť účinné stratégie na 

rozšírenie programov zameriavajúcich sa na aplikáciu vedeckých dôkazov pri prevencii 

a liečbe diabetu a hypertenzie so snahou trvalého a udržateľného rozvoja. Projektový 

tím tvoria prof. MUDr. Martina Rusnák, CSc. - hlavný koordinátor projektu; prof. 

MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA; prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. MPH, 

doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD., doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., PhDr. Jarmila 

Pekarčíková, PhD. MPH, PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH, Mgr. Phuong Truc 

Pham a Mgr. Adriana Plšková.  

4. EDUVAC (Educating Vaccination Comepetence) - je vzdelávací projekt zameraný na 

zvyšovanie kompetencií študentov zdravotníckych odborov o vakcinácii. Celkovým 

cieľom je podporiť zdravie obyvateľstva v krajinách partnerských inštitúcií zvýšením 

rozsahu očkovania a napokon podporovať očkovanie na celom svete. Riešitelia: PhDr. 

Kristína Grendová, PhD. MPH, Mgr. Michaela Machajová, PhD. MPH. a PhDr. Janka 

Prnová PhD. 

5. Projekt unCoVer (Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-

19) vytvára sieť výskumných organizácií, ktoré spoločne zbierajú dáta o poskytovaní 

starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19 v Európe aj mimo európskych 

krajín. Riešiteľský tím za katedru VZ tvoria doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD., doc. 

MUDr. Adriana Kršáková, PhD. a doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH. 

6. Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej 

republike TB-ICE. Cieľom tohoto projektu je, použitím existujúcej kohorty mladých 

hokejistov, vyhodnotiť kognitívne dopady úrazov mozgu vzniknutých pri hre v akútnej 

(hodiny a dni po úraze) a v chronickej fáze (týždne až mesiace po úraze). Riešiteľský 

tím za katedru VZ tvoria prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., doc. PhDr. Marek Majdan, 

MSc. PhD., Mgr. Dominika Plančíková, PhD., Mgr. Juliana Melichová, PhD., Mgr. 

Denisa Hažerová, Mgr. Adriana Plšková a Mgr. Patrik Sivčo.  

7. Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových 

epidemiologických ukazovateľov ANA-EVA. V predkladanom projekte uskutočníme 

retrospektívnu štúdiu prenosu infekcie v domácnostiach laboratórne potvrdených 

prípadov COVID-19 a v hlavných ohniskách šírenia v dvoch krajoch Slovenska 

(bratislavskom a trnavskom). Výsledky štúdie poslúžia na rozhodovanie pri tvorbe 
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efektívnych opatrení pre kontrolu epidémie COVID-19 v našej spoločnosti. Na projekte 

spolupracujeme s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. 

Riešiteľský tím za katedru VZ tvoria doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD., doc. 

MUDr. Adriana Kršáková, PhD. a RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. 

 

7.2.5 Medzinárodná spolupráca 

Akademia Polonijna w Częstochowie, Polsko 

Cluj School of Public Health, College of Political, Administrative and Communication 

Sciences, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, România 

Farhat Hached hospital, Department of Epidemiology, Tunisia 

Health Service Policy Institute, Vietnam 

HelpAge International Myanmar 

HelpAge International Vietnam 

Metropolia Univesity of Applied Sciences (METROPOLIA), Finland 

Medicinski Fakultet Novi Sad, Srbsko 

Národná kancelária WHO Slovensko (spolupráca na Koalícii partnerov pre verejné 

zdravotníctvo) 

National Focal point EU-OSHA (národné kontaktné miesto Agentúry EU-OSHA) 

Sahloul University Hospital of Sousse, Department of Prevention and Safety Care, Tunisia 

Università degli Studi eCampus, Taliansko 

Universitas Sebelas Maret, Indonesia 

Université de Sousse, Tunisie 

University of Groningen, Netherlands 

University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE), Italy 

University of Passau, Germany 

University of Public health, Myanmar 

University of Scranton, USA 
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University of Sousse, Department of Family and Community Medicine, Tunisia 

University of Vic (UViC), Spain 

University of West Attica (UNIWA), Greece 

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta (LF UPOL), Česká republika 

7.2.6 Ďalšie aktivity katedry 

 

7.3 Výročná správa o činnosti Katedry ošetrovateľstva 

7.3.1 Organizácia katedry 

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

Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Andrea Lajdová, PhD.  

Tajomník: PhDr. Iveta Vidi, PhD. 

 

7.3.2 Personálne zloženie katedry, habilitácie a inaugurácie členov katedry 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.: Pôsobí na Katedre ošetrovateľstva FZaSP 

Trnavskej univerzity od 01.05.2020.  Jej pedagogická - prednášková činnosť je zameraná na 

uplatňovanie etických princípov v ošetrovateľskej starostlivosti, komunikačný proces 

v ošetrovateľskej starostlivosti, edukáciu v ošetrovateľskej starostlivosti. V zahraničí je jej  

pedagogická – prednášková činnosť zameraná na výchovu k zdraviu a podpore zdravia, kvalite 

života, poskytovaniu multikultúrne odlišnej ošetrovateľskej starostlivosti, metodológii 

výskumu v ošetrovateľstve ako vednej disciplíne. Svoje dlhoročné pedagogické a klinické 

skúsenosti sú premietnuté v jej publikačných výstupoch na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Má bohatú vedeckú školu  - úspešne ukončených 13. doktorandov, 4. docentov a 2. profesorov, 

všetkých uplatnených v študovanom vednom odbore, s veľkým prínosom pre rozvoj 

ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch a ošetrovateľstva ako vednej disciplíny. Je 

autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc, posudzovala viacero 

zahraničných a domácich vedeckých monografií, učebníc a projektov. 

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.: V súčasnej dobe sa venuje diagnostike a liečbe 

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

Ďalej sa venuje chirurgickej liečbe morbídnej obezity predovšetkým miniinvazívnou 

laparostkopickou metódou, ďalej sa venuje miniinvazívnej chirurgii v oblasti bráničného hiátu, 
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tumorov nadobličiek, čriev a ďalšieho ochorenia GITu. V oblasti pedagogickej uplatňuje svoje 

poznatky pri aplikácii v predmete Chirurgia a Fyziológia.   

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: V súčasnej dobe sa venuje diagnostike a liečbe ochorení 

GIT, liečbe ochorení hepato–pankreato-bilárnej oblasti, a výskumným projektom zameraným 

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

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

doc. PhDr.  Jana  Boroňová,  PhD.: Garant bakalárskeho stupňa odboru 

Ošetrovateľstvo. Jej odborným zameraním je teória v ošetrovateľstve, oblasť prvej pomoci a 

ORL ošetrovateľstvo. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore Intenzívna starostlivosť v 

chirurgii a certifikovanú pracovnú činnosť v odbore Audiometria. Pôsobí aj ako sestra na ORL 

ambulancii, je krajskou odborníčkou v odbore Ošetrovateľstvo pre TTSK. Je členkou pracovnej 

skupiny pre tvorbu Štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov pre odbor 

Ošetrovateľstvo pri Ministerstve zdravotníctva SR. Pôsobí ako podpredsedníčka 

Akademického senátu FZaSP TU v Trnave. V roku 2019 dostala ocenenie Biele srdce 

v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek. 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.: V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry ošetrovateľstva 

na FZaSP Trnavskej univerzity. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje histórii 

ošetrovateľstva, komunikácii v ošetrovateľstve, právu a legislatíve v ošetrovateľstve a témam 

z pohľadu chirurgického ošetrovateľstva. V publikačnej aktivite sa venuje problematike 

ošetrovania chronických rán, mentorstvu v klinickej praxi, ako aj vedeniu záverečných prác 

študentov ošetrovateľstva. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých 

monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov ošetrovateľstva, pre 

sestry a nelekárske študijné odbory. Je posudzovateľom vedeckých projektov ako aj recenzent 

rôznych vedeckých i odborných publikácií. Zároveň je členkou Vedeckej rady FZaSP 

Trnavskej univerzity v Trnave, členkou  Akademického  senátu  FZaSP Trnavskej univerzity v 

Trnave. Je členkou redakčnej rady v indexovaných vedeckých časopisoch Kontakt (ČR) a 

Zdravotnícke listy (SR).  

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.   
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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 FZaSP TU v Trnave. Východiskom pre jej 

pracovné zameranie je 21 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.  

PhDr. Jana Čapská, PhD.: na Katedre ošetrovateľstva pôsobí  ako odborný asistent od 

februára 2020. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje geriatrickému ošetrovateľstvu, 

výchove k zdraviu, prvej pomoci a resuscitácii, ošetrovateľstvu v paliatívnej a hospicovej 

starostlivosti a ošetrovateľským technikám. Východiskom jej pracovného zamerania je            

28-ročná skúsenosť z výchovy a vzdelávania sestier. Absolvovala špecializačné štúdium 

v odbore  anestéziológia a intenzívna starostlivosť, získala certifikát v oblasti využívania 

kinestetiky v ošetrovateľstve, bola súčasťou realizačného tímu  hospicovej starostlivosti 

v Nitre. Na čiastočný úväzok pracuje ako sestra v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada 

v Nitre. Je spoluautorkou učebnice Základy ošetrovania a asistencie, autorkou učebných textov 

pre potreby SZŠ v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú: 1.Sanitárstvo 2. Fyzická 

záťaž pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti – základy prevencie, ochrany a podpory 

zdravia; autor a spoluautor odborných článkov. Vo výskumných prácach sa zameriava na 

oblasť paliatívneho a hospicového ošetrovateľstva, geriatrického ošetrovateľstva a výchovy 

k zdraviu. 

PhDr. Alena Dziacka, PhD.: Na katedre Ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako odborný 

asistent. Východiskom pre jej odborné zameranie je 16 ročná klinická a 10 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 
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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.   

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 28-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.  

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 27 - 

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

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, získala 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. 

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“.  

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.   

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.: V súčasnej dobe sa venuje problematike kardiovaskulárnych 

ochorení s dôrazom na ich komplexnú diagnostiku a liečbu, zároveň jeho záujmovou oblasťou 

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.  

 

7.3.3 Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové aktivity 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM OŠETROVATEĽSTVO  

Charakteristika študijného programu bakalárskeho štúdia odboru Ošetrovateľstvo 

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 
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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  

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (v príprave) 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (v príprave) 

UTV 

Starostlivosť o seniorov (dvojročný študijný program) 

 

7.3.4 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov. 

Pracovníkmi katedry sú lekári (docenti a profesori) pôsobiaci na klinikách Fakultnej nemocnice 

Trnava a Ústrednej vojenskej nemocnice Praha a sestry, ktoré taktiež okrem pedagogického 

pôsobenia pracujú na čiastočný úväzok v niektorom zo zdravotníckych zariadení, prípadne 

disponujú dlhoročnou ošetrovateľskou praxou. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na 

realizácii vedecko-výskumných úloh v rámci grantov KEGA, APVV, lekári sú členmi tímov 

realizujúcich klinické štúdie. Aktívnu vedeckú činnosť členovia katedry dokumentujú 

prostredníctvom publikácií v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentáciách 

výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách.  

V roku 2020 vyšla na Katedre ošetrovateľstva jedna učebnica vydaná v domácom  

vydavateľstve so zameraním na multikulturálne ošetrovateľstvo (doc. Silvia Puteková a kol.); 

jedna monografia vydaná v domácom vydavateľstve so zameraním na kvalitu života seniorov 

s inkontinenciou moču (prof. Ivica Gulášová a kol.) 

Projekty Katedry ošetrovateľstva podané v roku 2020 

1. Projekt KEGA 003TTU-4/2020 „Inovatívne metódy a formy vo vyučovaní predmetu 

Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti a ADOS“ 

2. Projekt KEGA 008TTU-4/2020 „Podpora e-learningového vzdelávania predmetu 

Ošetrovateľský proces“  
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3. PhDr. Alena Dziacka, PhD: „Imobilita seniora ako ošetrovateľský problém v primárnej 

starostlivosti a ADOS“  neschválený 

4. 010TTU-4/2021 - vedúca projektu - dr. Lajdová 

Využitie multimediálnych nástrojov pri tvorbe učebného materiálu etiky v 

ošetrovateľstve s cieľom rozvoja hodnotovej orientácie budúcich sestier vo vzťahu k 

profesii.  

5. 014TTU-4/2021 – vedúca projektu – doc. Martinková 

Podpora interaktívnej výučby praktických postupov z predmetu Ošetrovateľský proces 

pomocou multimediálneho trenažéru – podaný/na schválenie 

6. 020TTU-4/2021 - vedúci projektu - prof. Ryska 

Aplikácia multimediálnych nástrojov vo výučbe predmetu Anatómia pre profesijne 

orientované bakalárske študijné programy (nelekárske odbory)  

7. Projekt MŠVVaŠ - vedúca projektu – doc. Puteková 

Vybudovanie Tele-medicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie v odbore 

ošetrovateľstvo – schválený 

8. Projekt OPII - vedúca projektu – doc. Puteková 

Využitie konceptu digitálneho dvojčaťa v manažmente zdravotného stavu rizikových 

tehotných žien za účelom prevencie nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 – podaný/na 

schválenie 

 

Projekty podané pod gesciou inej katedry/pracoviska v roku 2020 

1. Projekt KEGA 040UK-4/2020 „Internetový portál vzdelávania v paliatívnej 

starostlivosti“  

2. KEGA - 008TTU-4/2021 - vedúca projektu – RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. (v 

spolupráci s KLVM) 

Učebnica tréningových postupov na princípoch medicíny založenej na dôkazoch v 

prevencii a kontrole nozokomiálnych infekcií 

3. Projekt KEGA 004TnUAD-4/2020 „Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom 

odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce“  
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4. Projekt VEGA: „Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných 

sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia“, 2018-2020 – 

spoluriešiteľ doc. Boroňová 

5. Projekt H2020 - vedúci projektu – doc. MUDr. Marek Majdan, PhD. 

Prevention and Screening Inovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer – 

Prescrip – Tec (zahraničný) schválený 

 

7.3.5 Medzinárodná spolupráca 

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie  

• UVN - 2. chirurgická klinika LF UK v Prahe, ČR - FN Motol Praha, ČR  

• Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR  

• Univerzita Palackého Olomouc, ČR  

• Masarykova univerzita, Brno, ČR  

• Západočeská univerzita, Plzeň, ČR  

• 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 / Medzinárodné aktivity Katedry ošetrovateľstva: 

 

Členstvá vedeckých radách zahraničných vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.- Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.,  Bratislava 
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doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - Vedecká rada Zdravotne sociální fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějoviciach, ČR 

 

Členstvá v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. – Sociálno – zdravotnícke spektrum 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. – Humanum 

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

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH – Zdravotnícke listy, Trenčín (SCOPUS) 

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 

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 

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. – Kazuistiky v diabetologii od r. 2010 trvá 

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

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek  

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. 

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.  

PhDr. Jana Čapská, PhD. (registrovaná) 

 Národná komisia pri SKSaPA  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 
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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 

Predsedníčka Sekcie pedagogických pracovníkov od r. 2005 prof. PhDr. Ivica Gulášová, 

PhD., MHA. 

Predseda a člen volebných komisií v Slovenskej lekárskej spoločnosti na post prezídia SLS 

 

Slovenská lekárska spoločnosť- Sekcia kardiologických sestier doc. PhDr. Silvia 

Puteková, PhD.  

  

Členstvo v edičnej rade  

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

 

7.3.6 Ďalšie aktivity katedry 

Erasmus+ 

Katedrovým koordinátorom pre Erasmus+ je doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu neboli realizované mobility pedagógov ani 

študentov. 

Do začiatku pandémie k nám prišli: 

- pedagóg: Olišarová Viera (České Budějovice) 

- študent (doktorand): Jana Vácová (České Budějovice) 

Ostatné plánované mobility sa v dôsledku pandémie koronavírusu neuskutočnili. 

 

Vedecké podujatia realizované KOŠ v roku 2020 

Plánovaná vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Nové trendy v 

ošetrovateľstve sa vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu neuskutočnila. 

Iné aktivity 

• Deň otvorených dverí 

• Študentská kvapka krvi – mobilný odber (NTS) február, (Mgr. Tomíková) 



 

120 
 

• ŠVOČ (príspevky budú publikované online vo vedeckom recenzovanom zborníku 

spoločne aj za akademický rok 2020/2021) 

• Zriadenie FB stránky KOŠ, zverejňovanie propagačných príspevkov (najmä podľa 

kalendária) 

• Pedagógovia Katedry začali intenzívne pracovať v prostredí Moodle a e-learning, 

pripravili elektronické e-learningové testovanie v predmetoch Ošetrovateľské techniky, 

Anatómia, Fyziológia, Ošetrovateľstvo v chirurgii, Etika v ošetrovateľstve, 

Ošetrovateľský proces, Teória ošetrovateľstva, Seminár k záverečnej práci Chirurgia, 

Vnútorné lekárstvo, Patologická anatómia, Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve, 

Prevencia v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvo v geriatrii, Ošetrovateľstvo v komunite. 

• Výučba v akreditovanom špecializačnom štúdiu – „Ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite“  

 

Riaditeľ nemocnice  Pro  Care  MUDr.  Jakub  Rybár v liste vyjadril poďakovanie študentom, 

ktorí v danom zariadení vykonávali klinickú prax:  

 

"Vážená pani docentka,  

Od marca prežívame skutočne iný rok ako v minulosti. Pandémia zasiahla do našich životov, 

vzdelávacích, študijných a pracovných činností. Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať Vám a 

celej Katedre ošetrovateľstva, za výchovu novej generácie sestier. Chcem Vás ubezpečiť, že 

študenti a nové sestry sú u nás vždy vítaní. Študenti Katedry ošetrovateľstva počas výkonu 

ošetrovateľskej starostlivosti preukázali svoju pripravenosť vyrovnať sa s náročnými výzvami 

v súvislosti s COVID19. Spoločne s ich obetavosťou, pracovitosťou a láskou k profesii sme boli 

schopní reagovať na vzniknuté situácie tým najlepším možným spôsobom. Boli súčasťou nášho 

pracovného tímu. Veľké ďakujeme vyslovujeme aj za ich účasť na celoplošnom testovaní, 

testovaní v MOM. Právom môžete byť na svojich študentov, ako pedagógovia hrdí. Bolo mi 

cťou pracovať s Vašimi študentmi.  

Ďakujem vyslovujeme pre: Psotková Zuzana, Sivčáková Lucia, Remeňová Simona, 

Pekarovičová Magdaléna, Sivková Aneta, Medvecová Zuzana, Mikovcová Svetlana."



 

121 
 

7.4 Výročná správa o činnosti Katedry sociálnej práce 

 

7.4.1 Organizácia katedry 

vedúca katedry: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

zástupca vedúcej katedry, katedrový správca MAIS: Mgr. Peter Patyi, PhD. 

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - dekan fakulty a  zodpovedný za PhD študijný program 

Sociálna práca a Mgr ŠP Riadenie a organizácia sociálnych služieb  

prof. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.et PhD. - zodpovedná za bakalársky, magisterský študijný 

program  Sociálna práca 

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. - zodpovedná za Bc študijný program Rozvoj dieťaťa a štúdium 

rodiny 

doc. PhDr. Michaela Hromková, PhD. - zodpovedná za program Erasmus  

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. - zodpovedný za medzinárodné hodnotenie Multi Rank; 

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. - zodpovedná za komunikáciu so zdravotne 

znevýhodnenými študentmi 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. - zodpovedná za Študentskú vedeckú, odbornú a umeleckú 

činnosť 

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. - zodpovedná za vedenie odborných praxí 

a komunikáciu s odbornými pracoviskami 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. - zodpovedná za spravovanie katedrovej web stránky 

 

7.4.2 Personálne zloženie katedry, habilitácie a inaugurácie členov katedry 

Profesori  

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - 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 
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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. 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - dekan fakulty, 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  niekoľkých vedeckých rád univerzít  a fakúlt v SR i zahraničí. 

 

Docenti katedry 

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. - 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 2004-2012 pôsobil ako sociálny 

pracovník a manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža. Pravidelne 

prednáša na univerzitách vo Viedni, Debrecíne, Ostrave, Katowiciach a v Kambodži. V roku 

2017 obdržal za svoje pôsobenie v Kambodži štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva 

(Officer) a v roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v Londýne. 

doc. PhDr. 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. 
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doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - 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, so zameraním 

na výskum dieťaťa ohrozeného domácim násilím a sociálne rizikové rodiny. Je 

podpredsedníčkou redakčnej rady časopisu Sociální práce / Sociálna práca, evidovaného 

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

Pedagogická činnosť zameraná na:  Sociálne poradenstvo, vedenie sociálneho prípadu, 

Sociálnoprávnu ochranu detí, Sociálnu psychológiu, Rodinný systém, Intervencie v rodine, 

Metódy a formy práce s rodinou, Aktuálny diskurz v sociálnej práci. 

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. - 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-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 FZaSP TU v Trnave. 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). 

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH - 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. - 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 

http://www.evis.osu.cz/
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zameriaval na komplexnú starostlivosť o HIV+ siroty a polosiroty, v  roku 2010 na rozvojovom 

projekte v Kwale, Keňa. Na katedre koordinuje činnosť systému Moodle.  

 

Odborní asistenti (podľa abecedy)  

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. - 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.  

Mgr. Michaela Hromková, PhD. - magisterské štúdium sociálnej práce ukončila v roku 2011, 

doktorandské v roku 2014. Na katedre koordinuje program Erasmus Plus. 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. - 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 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). Podieľa aj na zahraničnom projekte Visegrad Fund No. 

21930161 „Values Building in Social  Work Education“. Na katedre koordinuje činnosť 

odborných praxí študentov.  
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Mgr. Peter Patyi, PhD. - 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. 

 

7.4.3 Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové aktivity 

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; 

Priznané práva na habilitačné a inauguračné konanie v odbore Sociálna práca. 

 

7.4.4 Vedecko – výskumná činnosť katedry 

1) APVV-16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu 

Celkovým cieľom projektu je identifikovať  mechanizmy , ktoré by viedli k včasnej 

identifikácii syndrómu CAN. Hlavný riešiteľ doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., členovia 

riešiteľského tímu : prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD., Mgr. Andrea Bánovčinová, 

PhD., Mgr. Peter Patyi, PhD., Mgr. Dominika Lisá, PhD., doc. PhDr. Ondrej  Botek, 

PhD., prof. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD., Mgr. Ľubica Nicolussi. Trvanie projektu 

2017-2021. 
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2) VEGA 1/0322/18- Pracujúca chudoba. Cieľom projektu je analyzovať životnú situáciu 

rodín, ktoré sú aj napriek príjmu z pracovnej činnosti ohrozené chudobou. Hlavný 

riešiteľ: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.,, spoluriešitelia: doc. PhDr. Martina Žáková, 

PhD., Mgr. Dominika Lisá, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., prof. PhDr. 

Mgr. Jana Levická, PhD., Mgr. Martin Gál. Trvanie projektu 2018-2019. Partner 

projektu:  Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové - Mgr. Martin Smutek, PhD.  

3) KEGA 013KU-4/2019- E – learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej 

starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. Hlavný riešiteľ: prof. PaedDr. 

Anna Hudecová, PhD. (Katolícka univerzita Ružomberok), riešiteľský tím za našu 

katedru: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhD. a Mgr. 

Katarína Molnárová Letovancová, PhD.  

4) Erazmus + projekt  IMASS II-  Improving Assistance in Inclusive Educational 

Settings . Development and Evaluation of web-based knowledge-boxes for further 

development  of inclusive competences of paraprofessionals. Hlavný riešiteľ Univerzita 

Graz, Rakúsko. Za našu katedru členmi riešiteľského tímu sú doc.PhDr. Ondrej Botek, 

PhD. a doc.PhDr. Miriam Slaná, PhD. a doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. Trvanie 

projektu 2018-2020 

5) Visegrad Grant No. 21930161 - Values Building in Social Work Education. Hlavný 

riešiteľ: University of Ostrava, Faculty of Social Studies. Riešiteľský tím: Uniwersytet 

Łódzki; Uniwersytet Warmifisko-Mazurski w Olsztynie; Károli Gaspár Református 

Egyetem; a Trnava university in Trnava, Department of Social Work (Za našu katedru 

sú členmi riešiteľského tímu Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr. Michaela 

Hromková, PhD. a Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.) 

 

Podané a nepodporené projekty 2020 :  

• VEGA – Testovanie sociálnej rizikovosti rodín na Slovensku, podávala doc. Mydlíková 

a kol. 

• KEGA – Flexibilná reakcia na požiadavky trhu práce a vzdelávania, podávala doc. 

Mydlíková 

• VEGA – Dopady pandémie COVID-19 na nízkopríjmové domácnosti na Slovensku., 

podával doc. Botek a kol.  
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7.4.5 Medzinárodná spolupráca 

Členstvo katedry  

• European Association of School of Social Work, 

Členstvá členov katedry: 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

• Člen Vedecká rada FSV Ostravskej univerzity v Ostrave 

doc. Mydlíková  

• Podpredseda redakčnej rady medzinárodného (SCOPUS) časopisu Sociální 

práce/Sociálna práca  

• Ashoka Fellows are the world’s leading social entrepreneurs,od roku 1996 

doc. Slaná 

• Členka redakčnej rady medzinárodného (SCOPUS) časopisu Kontakt 

• The European Research Institute for Social Work  výskumné aktivity v sociálnej práci, 

založené na partnerstve, zastupuje TU 

• Členka Oborovej rady pre PhD štúdium v sociálnej práci na Fakulte Sociálních studií  

Ostravskej univerzity v Ostrave, doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD 

• Členka Vedecká rada FSV Ostravskej univerzity v Ostrave 

doc. Botek 

• Člen redakčnej rady (WoS) časopisu Acta Misiologica 

• Člen Royal Society of Arts – RSA  

 doc. Kovalčíková  

• Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna 

práca 

doc. Hromková 

• Členka redakčnej rady časopisu Journal of Competitiveness (UTB Zlín, ČR) 

• The European Research Institute for Social Work  výskumné aktivity v sociálnej práci, 

založené na partnerstve, zastupuje TU 
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Dr. Molnárová Letovancová 

• Členka redakčnej rady časopisu Journal of Competitiveness (UTB Zlín, ČR) 

 

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD  

• Affiliated Faculty in the Department of Health Administration and Human Resources 

Panuska College of Professional Studies, University od Scranton - USA 

• Členka European Association for Palliative Care  

• Členka Association of Palliative Care Social Workers 

• Členka International Association of Hospice and Palliative Care 

 

7.4.6 Ďalšie aktivity katedry 

• Pozvaná hlavná prednáška na medzinárodnom virtuálnom sympóziu „Pandemics, 

Climate Change and Growing Inequality: Emerging Paradigm Shift in Helping 

Professions, 28.10. 2020, organizovanom Department of Social Work, School of Social 

Sciences and Humanities, Central University of Tamil Nadu, Department of Social 

Work, Bharathiar University, Coimbatore and Centre for Applied Research, 

Gandhigram Rural Institute, Gandhigram, doc. Botek 

• ICPM online week, 16.-21. november 2020 – doc. Botek (za študentov Karolína 

Kováčová) 

• SOWOSEC network co-teaching Social Policy and Social Economy- FH CAMPUS 

Viedeň. 5.-6. 6. 2020 – doc. Botek 
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