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PREDSLOV VEDÚCEJ KATEDRY 
 

Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov je obslužná katedra pre všetky odbory Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Zabezpečuje výučbu predmetov súvisiacich s 

manažovaním zdravotnej starostlivosti a tiež výučbu všetkých jazykov, ktoré FZaSP poskytuje. Hlavným 

poslaním fakulty je výučba študentov a výskumná činnosť, ktorej výstupy sa priamo premietajú v 

znalostiach pedagógov a tým aj v ich pedagogickej činnosti.  

V porovnaní s ostatnými katedrami fakulty sme malá katedra. Počet zamestnancov a fakt, že nie 

sme odborová, ale obslužná katedra však nič nemení na skutočnosti, že pracujeme na plný výkon.Výučbu 

našich predmetov realizujeme s úsilím odovzdať študentom komplexné aktuálne vedomosti a zručnosti, 

realizujeme projekty, publikujeme, prezentujeme výsledky našej činnosti na domácich a zahraničných 

konferenciách, organizujeme odborné konferencie. Konkrétne výstupy našich aktivít za rok 2011 

prezentujeme v tejto Výročnej správe katedry. 

V rámci fakultného hodnotenia pedagogickej a vedeckej činnosti katedier v školskom roku 

2010/2011 obstála Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov veľmi dobre. Našou momentálnou 

ambíciou je v úspešnosti nielen pokračovať, ale neustále sa zlepšovať. Naše zvýšené úsilie sa v súčasnosti 

a najbližšej budúcnosti týka najmä problematiky zdravotníckeho manažmentu.  

Rok 2011 bol v zdravotníctve Slovenskej republiky z pohľadu manažmentu veľmi zaujímavý a 

turbulentný. Po prvýkrát sa na Slovensku uskutočnila celoštátna konferencia na tému nepriaznivých 

udalostí v zdravotníctve, čo je neklamným znakom, že táto téma sa (konečne!) dostáva do 

pozornostivedúcichmanažérov a politikov aj u nás, i keď v USA a západnej Európe sa rieši už vyše dekády. 

Po dlhé týždne bol všadeprítomnou témou číslo jeden štrajk lekárskych odborov, skloňovali sa pojmy ako 

transformácia nemocníc, platby zdravotných poisťovní, Zákonník práce, mzdy lekárov. V medzinárodnom 

kontexte zase v zdravotníckom manažmente v súčasnosti rezonujú už dlhšie prítomné, ale aj nové témy 

ako kvalita zdravotnej starostlivosti, klinické smernice, medicína založená na dôkazoch, výskum efektivity 

liečby, výskum výsledkov pacienta. Všetky tieto, ako aj mnohé ďalšie témy aktuálne zaraďujeme do 

výučby, v snahe nielen poskytnúť študentom čo najčerstvejšie informácie, ale aj naučiť mladú generáciu 

sledovať, čo sa okolo nás deje, vytvárať si vlastný názor na dianie spoločnosti na základe analýzy 

dostupných informácií a čo najdôkladnejšie sa pripraviť na budúce zamestnanie.  

Od septembra 2011 máme na katedre posilu – novú internú zamestnankyňu (doc.Rusnáková), s 

bohatými domácimi i zahraničnými skúsenosťami zo zdravotníckeho manažmentu a doktorandku 

(Mgr.Rehorčíková), venujúcu sa v zdravotníctve vysoko aktuálnej manažérskej téme – kvalite zdravotnej 

starostlivosti a využitiu klinickýchs merníc.  



Pre vlastný prehľad a tiež pre potreby fakultných kolegov a študentov sme usporiadali 

Knižnicuzdravotníckeho manažmentu, ktorú priebežne dopĺňame o nové zaujímavé tituly. 

Vybraným aktuálnym témam sa chceme venovať detailnejšie prostredníctvom projektov. Na jeseň 

2011 sme podali návrh projektu na zhodnotenie efektívnosti prednemocničnej a nemocničnej poúrazovej 

starostlivosti a ďalšie projekty pripravujeme na podanie v roku 2012 – chceme výrazne posilniť výskum 

v problematike zdravotníckeho manažmentu, nielen prostredníctvom vedecko-výskumných aktivít 

pedagogických pracovníkov katedry, ale ajvypísaním tém z problematiky zdravotníckeho manažmentu pre 

bakalárske, magisterské a doktorandské témy.To už je však plánovanie do budúcnosti.  

Zarok 2011 môžem skonštatovať, že Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov podala dobrý 

výkon, čo je pre nás výzvou nielen ho udržať, ale neustále sa zlepšovať. 

         

MUDr.Alexandra Bražinová, MPH, PhD 



1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE 

Poslanie Katedry manažmentu 
 

Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity vznikla zlúčením katedier zdravotníckeho manažmentu a katedry cudzích jazykov v roku 2006. 

Nadviazala na činnosť oboch katedier v pedagogickej a vo vedecko-výskumnej činnosti. Zabezpečuje 

výučbu predmetov: zdravotnícky manažment, organizácia zdravotníctva, zdravotná politika pre ochranu a 

podporu zdravia, riadeniea manažment ľudských zdrojov, riadenie kvality, strategický manažment, 

ekonomika v zdravotníctve, manažment v ošetrovateľstve,komunikácia v ošetrovateľstve,informatika, 

zdravotnícke informačné systémy a výučbu jazykov: anglického, nemeckého a latinského.  

Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov slúži ako obslužná katedra pre všetky odbory 

študované na fakulte - verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, sociálna práca a laboratórne vyšetrovacie 

metódy. 



Interní a externí pracovníci Katedry manažmentu k 31.12.2011 
 

 MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. – vedúca KZMaJFZaSP TU od 1.7.2011 
 organizácia zdravotníctva, verejné zdravotníctvo, práva pacientov, riadenie kvality, personálny 

manažment, zdravotná politika pre ochranu a podporu zdravia, úvod do VZ a PZ 
 

 doc. Jana Bérešová, PhD., mim. prof. – vedúca KZMaJFZaSP TU do 30.6.2011 
 anglický jazyk 

 
 doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. -zástupkyňa vedúcej KZMaJFZaSP TU  
 ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, manažment 

v ošetrovateľstve, manažment ľudských zdrojov, komunikácia v ošetrovateľstve, informatika 
 

 Mgr. Michal Rafajdus – tajomník KZMaJFZaSP TU 
 informatika, informatika – e-learning, zdravotnícke informačné systémy – e-learning,  

 
 doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. – interná členka KZMaJFZaSP TU  
 nemecký jazyk  

 
 doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA. – interná členka KZMaJFZaSP TU od 1.10.2011 
 strategický manažment, manažment v zdravotníctve 

 
 prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. – externý člen KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce 

počas semestra 
 sociálne lekárstvo, manažment v zdravotníctve, ekonomika v zdravotníctve, riadenie kvality, 

personálny manažment, zdravotnícke poisťovníctvo, sociálny marketing a vzťahy s verejnosťou 
 
 Mgr. Martina Laloli– externá členka KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce počas letného 

semestra 
 anglický jazyk 

 
 Mgr. František Kosmál– externý člen KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce počas letného 

semestra 
 latinský jazyk 

 
 PhDr. BeatricaKufelová, PhD. – externá členka KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce 

počas zimného semestra 
 anglický jazyk 

 
 PhDr. Sandra Kotlebová– externá členka KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce počas 

zimného semestra 
 anglický jazyk 

 
 Mgr. NicolŠipekiová– externá členka KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce počas zimného 

semestra 
 latinský jazyk 

 
 Ing. Daniela Naništová– externá členka KZMaJFZaSP TU na Dohodu o vykonaní práce počas 

zimného semestra 
 základy účtovníctva 



 
 Gabriela Semešová 
 odborný zamestnanec 

 
 

Štruktúra a obsadenie funkčných miest interných zamestnancov a doktorandov 
 

 Funkčné miesto docenta 
 doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. 
 doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
 doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

 
 Funkčné miesto odborného asistenta 
 MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 
 Mgr. Michal Rafajdus 

 
 Interná doktorandka 
 Mgr. Veronika Rehorčíková: školiteľ: MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.  Kvalita zdravotnej 

starostlivosti a využívanie klinických smerníc na Slovensku  
 
 Externí doktorandi 
 Mgr. Michal Rafajdus: školiteľ: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., školiteľ špecialista: prof. 

MUDr. Juraj Hromec, CSc. Použitie indikátorov pri hodnotení kvality zdravotnej starostlivosti o 
pacienta s akútnym infarktom myokardu 

 Mgr. Dvořáková Vlasta: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Podiel sestry v problematike 
hojenia v rómskej komunite 

 Mgr. Korošová Tatiana: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Kvalitná ošetrovateľská 
starostlivosť o seniorov s demenciou – výzva alebo nedosiahnuteľná méta? 

 MUDr. Takáčová Ingrid: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Manažment pacientov pri 
nehodách s hromadným postihnutím osôb 

 MUDr. Fabčin Jaroslav: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Manažment zobrazovacej 
diagnostiky pacientov s ložiskovými ischémiami mozgu 

 MUDr. Smilka Milan: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Ošetrovateľská starostlivosť 
o tracheostómiu 

 Mgr. BřendováMarie: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Ošetřovatelská péče o rizikového 
novorozence na JIP 

 PhDr. Bramušková Jarmila: školiteľ: doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. Ošetrovateľská starostlivosť 
o pacientov počas anestézie 



2 KATEDRA A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
 
Študijný program Ošetrovateľstvo – doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – garant bakalárskeho programu, 
spolugarant magisterského a doktorandského programu. 
 
Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov je obslužná katedra pre všetky odbory Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 
 
 



3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 

Publikačná činnosť 
 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  

1. Bražinová A.et al.: Risk Behaviour in Five Post-Communist Countries. In: Substance Use in 
a Comparative Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Ed.: 
Veselý A., Dzúrová D., s. 183-211 vyd. Karolinum Press., 2011. s. 273. s., ISBN 978-80-246-1891-3 

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

1. Boroňová, J.:„Manažment ľudských zdrojov v ošetrovateľstve“. In : Botíková, A. (ed.) Manuál pre 
mentorky v ošetrovateľstve. Vyd. Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnavská univerzita v Trnave, 
2911, s. 273-297; 322 strán, ISBN 978-80-8082-501-0 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

1. Leitgeb, J. – Mauritz, W. – Brazinova, A. – Janciak, I. – Majdan, M. – Wilbacher, I. – Rusnak, M.: 
Effects of gender on outcomes after traumatic brain injury. J Trauma. 2011 Dec;71(6):1620-6.  

2. Majdan, M. – Mauritz, W. – Brazinova, A. – Rusnak, M. – Leitgeb, J. – Janciak, I. – Wilbacher, I.: 
Severity and outcome of traumatic brain injuries (TBI) with different causes of injury. Brain Inj. 
2011; 25(9) : 797-805. Epub 2011 Jun 1. 

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

1. Keketiová, J.: Zvyšovanie pracovných príležitostí v Európe prostredníctvom jazykových 
kompetencií. Jihlavské zdravotnícke dni 2011, Jihlava 21.4.2011. Zborník. ISBN 978-80-87035-37-5, 
Česká republika  - vyžiadaná prednáška 

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

1. Boroňová, J. – Bratová, A. – Smilka, M.: Návštevy príbuzných pacientov na Jednotkách intenzívnej 
starostlivosti, zborník príspevkov z IV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich 
v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, str. 212-216, vyd. SKSAPA, 
Bratislava, 268 strán, ISBN 978-80-8942-01-7 - vyžiadaná prednáška 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

1. Rusnáková, V.  –Mikušová V.: Patient safety improvement. In: Rybovič, J., Durič, D. Edit:  Proceedings 
International Educational Course Prevention of Cardiovascular Diseases in the Community . 2011;  
August 4th,. Primary HC center Backi Petrovac, s.11-13  ISBN978- 86- 914769-0-8 

2. Nemčovská, E. – Bražinová, A.: Patients Rights. In: Rybovič, J., Durič, D. Edit:  Proceedings 
International Educational Course Prevention of Cardiovascular Diseases in the Community . 2011;  
August 4th,. Primary HC center Backi Petrovac, s.11-14 ISBN978- 86- 914769-0-8 



3. Břendová, M. – Boroňová, J.: Spokojenost rodičů a dětí na Dětském oddělení – indikátor kvality 
ošetřovatelské péče, Sborník z mezinárodní konference „Jihlavské zdravotnické dny 2011, I. 
ročník“, str. 56-67, vyd. VŠP Jihlava, 2011, 748 strán, ISBN 978-80-87035-37-5, Česká republika 

4. Břendová, M. – Boroňová, J.: Rizikové chování adolescentů a jeho prevence, Sborník příspévků XVII. 
Luhačovické pediatrické dny, str. 71-78, vyd. Lázně Luhačovice, 2011, ISBN 978-80-87450-00-0, 
Česká republika 

5. Bramušková, J. – Balogová, E. – Boroňová, J.: „Špecifiká komunikácie u pacientov na OAIM“, 
recenzovaný sborník příspěvků Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII, vyd. Fakultní nemocnice v 
Motole, Praha, 2011, str. 27-31; 258 strán, ISBN 978-80-87347-05-8, Česká republika 

6. Balogová, E. – Bramušková, J. - Boroňová, J.: „Význam výživy pri hojení akútnych a chronických rán“, 
recenzovaný sborník příspěvků Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII, vyd. Fakultní nemocnice v 
Motole, Praha, 2011, str. 63-67; 258 strán, ISBN 978-80-87347-05-8, Česká republika 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

1. Majdan, M. – Rusnák, M. – Mauritz, W. – Bražinová, A. – Wilbacher, I. – Janciak, I.: Epidemiológia 
ťažkých úrazov mozgu v strednej Európe, In: Zdravie vo všetkých politikách, s. 140-146, vyd. 
Eyuilibria, s.r.o., Košice, 2011, ISBN 978-80-89284-45-0 

2. Kállayová, D. – Majdan, M. – Bošák, Ľ. – Bražinová, A. – Rusnák, M.: Výskumné aktivity na Katedre 
verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity v oblasti zdravia a prístupu k zdravotným službám 
marginalizovaných skupín so zameraním na migrantov a obyvateľov segregovaných osád, In: 
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, s. 223-229, vyd. Katolícka univerzita 
v Ružomberku, 2011, ISBN 978-80-8084-737-1 

3. Šimková, A. – Strehárová, A. – Boroňová, J.: Nozokomiálne pneumónie na Klinike anestéziológie 
a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Trnava v rokoch 2004-2008, Zborník: „Novinky 
v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2011“, s. 427-437, vyd.: A print s. r. o., Prešov, 2011, 439 s. 
ISBN 978-80-970708-0-9 

4. Dvořáková,V., Keketiová, J.: Způsoby tišení bolesti během porodu. Zborník: Ružomberské 
zdravotnícke dni, 2011, roč. VI, ISBN 978-80-8084-801-9 

5. Keketiová, J.: Celoživotné štúdium jazykov - zvyšovanie viacjazyčnej spôsobilosti. Zborník 
konferencie, Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania, ISBN 80-8082-507-2 

6. Chmelík, B.: Rozvod ako riziko pre zdravie, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 
„Pastorácia rozvedených“, s. 34-36, vyd. Centrum pomoci pre rodinu, Trnava 2011, ISBN 978-80-
970737-1-8 

7. Mikušová V., Rusnáková V.: Hodnotenie kultúry bezpečnosti pacienta sestrami. Biele srdce vo 
farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana 
Sedliaková, 1. vyd.: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2011.. 
s.162-171 , ISBN 978-80-8082-488-4 

 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

1. Brazinova, A.: Guidelines for early management of traumatic brain injury: prehospital and early in-
hospital care. Traumatic Brain Injury Challenge. 2011, Viedeň, Rakúsko – vyžiadaná prednáška 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 

1. Bražinová, A.: Prehospital management for patients with severe TBI, zborník: “Aktuality urgentnej 
medicíny”. 114 s. Senec, 2011, ISSN 1338-4171 – vyžiadaná prednáška 



AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  

1. Bražinová, A. - Marušková, L. - Sklenárová, Z. - Mastelová, D. - Kvaková, M.: Medzera v liečbe 
(treatment gap) u Alzheimerovej choroby v Slovenskej republike. Zborník: Neuropsychiatrické 
fórum, nová mezioborová platforma., 2011, Praha, Česká republika 

2. Mastelová, D. - Bražinová, A. - Kvaková, M. - Marušková, L. – Sklenárová, Z.: Poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti ľudom s Alzheimerovou chorobou a demenciou v Slovenskej 
republike. Zborník: Neuropsychiatrické fórum, nová mezioborová platforma., 2011, Praha, Česká 
republika 

3. Sklenárová, Z. – Krajčovičová, L. – Kvaková, M. – Bražinová, A.: Kvalita života příbuzných pacientov 
s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou v SR, In: Globální problémy verějného zdravotnictví 
2011, s. 37, vyd. Ostravská univerzita v Ostrave, 2011, ISBN 978-80-7368-824-0 

4. Mastelová, D. - Bražinová, A. - Kvaková, M. - Krajčovičová, L. - Sklenárová, Z.: Odhadovaná skutočná 
prevalencia Alzheimerovej choroby na Slovensku podľa evidovanej spotreby liekov, In: Globální 
problémy verějného zdravotnictví 2011, s. 42, vyd. Ostravská univerzita v Ostrave, 2011, ISBN 
978-80-7368-824-0 

 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

1. Brazinova, A. -Rusnak, M. -Mauritz, W. -Majdan, M.: Brain trauma management in Austria versus 
Slovakia – Tale of two cities. Zborník: WellBeing, Health and Humanity – Common Values for 
both, Students and Teachers, vyd. FZaSP, Trnavskáuniverzita v Trnave, 2011, 68 s. ISBN 978-80-
8082-479-2  

2. Mastelova, D. -Brazinova, A. - Vranova, V.: The prevalence of affective disorders in the population of 
Slovakia in the years 2000-2009 – Trends of treated prevalence, relationship to selected 
demographic and socioeconomic factors. Zborník: WellBeing, Health and Humanity –Common 
Values for both, Students and Teachers, vyd. FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, 2011, 68 s. ISBN 
978-80-8082-479-2 

3. Mastelová, D. – Bražinová, A. – Vranová, V.: Výskyt afektívnych porúch v SR, In: X. Červenkove dni 
preventívnej medicíny, s. 1, vyd. RÚVZ, Banská Bystrica, 2011 

4. Mikušová, V. – Naďová, K. – Boroňová, J. – Beťková, M. – Rusnáková, V.: Patient safety assessment in 
Trnava regional hospitals, zborník: WellBeing, Health and Humanity – Common Values for both, 
Students and Teachers, vyd. FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, 2011, 68 s. ISBN 978-80-8082-
479-2 

5. Rehorčíková, V. – Sklenárová, Z – Kállay,A. – Kállayová, D. – Nemčovská, E. – Šramatá, M. – Kráľová, 
Z.: Skúsenosti, návyky a informovanosť o drogách u žiakov základných škôl vo veku 8-15 rokov v 
školskom roku 2009/10, zborník:X. Červenkove dni preventívnej medicíny. vyd. RÚVZ Banská 
Bystrica , 2011. - 1 s. 

6. Rehorčíková, V. – Sklenárová, Z – Kállay, A. – Kállayová, D. – Nemčovská, E. – Šramatá, M. – Kráľová, 
Z.: Analysis of selected factors on smoking and alcohol drinking among  primary school 
children aged 8-15 years in the academic year 2009/10, zborník: WellBeing, Health and Humanity 
– Common Values for both, Students and Teachers, vyd. FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, 
2011, 68 s. ISBN 978-80-8082-479-2  

7. Rusnák,M.,Rusnáková,V.: Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch v praxi: Výzvy a skutočnosť. 
In: X. Červenkove dni preventívnej medicíny, s. 1, vyd. RÚVZ, Banská Bystrica, 2011 



8. Mikušová, V. – Rusnáková, V. : Systém hlásenia nežiaducich udalostí na Slovensku a vo vybraných 
krajinách. In: X. Červenkove dni preventívnej medicíny. s. 1,  Banská Bystrica : RÚVZ, 2011 

 

AFIPreprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách 

1. Chmelík, B.: Marketing spoleczny w službie zdrowia, reprint publikácie zo zborníka „Ochrana života“ 
uverejnený v zahraničnom zborníku „Zdrowie i choroba w perspektywie žycia spolecznego“, s. 11-
14, vyd. MUZAIOS Warszawa - Wroclaw, 2011, ISBN 978-83-61931-02-7 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)  

1. Mastelová, D. - Bražinová, A. - Kvaková, M. - Krajčovičová, L. - Sklenárová, Z.: Poskytovanie 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti ľuďom s Alzheimerovou chorobou a demenciou 
v Slovenskej republike, In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi, s. 384-390, vyd. 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, ISBN 978-80-
88866-93-0 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

1. Keketiová, J.: Zborník vedeckých prác Cudzojazyčná edukácia v kontexte rozvoja kľúčových 
kompetencií. Vyd.: Typi Universitatis Tyrnaviensis. Trnava, 2011, 132 s., ISBN 978-80-8082-431-0  

2. Keketiová, J.: Zborník vedeckých práv Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VIII. 
Bratislava, 2011, ISBN 978-80-89328-57-4 (recenzia zborníka) 

3. Chmelík, B.: Zborník Zdrowie i choroba w perspektywie žycia spolecznego, vydaného poľským 
vydavateľstvom MUZAIOS  Warszawa – Wroclaw, 2011 (recenzia zborníka) 

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

1. Chmelík, B. – Bošák, V.: Profesor Martin Rusnák šesťdesiatročný, in: Monitor medicíny SLS, č. 3-4, s. 
55-56, ISSN 1338-2551 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

1. Beťková, M. – Boroňová, J.: Biele srdce vo farebnom svete : zborník odborných príspevkov z vedeckej 
konferencie / ed. Alena Uríčková, Jana Sedliaková, 1. vyd.: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - 224 s., ISBN 978-80-8082-488-4 (recenzia zborníka) 

2. Keketiová, J.:Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania, editor zborníka 

3. Chmelík, B.:Ochrana života XI. (editor zborníka) 

 



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

1. Bražinová, A.: Chen, Y-H., Keller, J., Kang, J-H., Lin, H-CH.: The association between traumatic brain 
injury and the subsequent risk of brain cancer. Journal of Neurotrauma. Manuscript ID: NEU-
2011-2235.R1 (odborný posudok článku) 

2. Bražinová, A.: Cameron, K., Marshall, S., Sturdivant, R., Lincoln, A.: Trends in the Incidence of 
Physician-Diagnosed Mild Traumatic Brain Injury Among Active Duty US Military Personnel 
between 1997 and 2007. Journal of Neurotrauma. Manuscript ID: NEU-2011-2168 (odborný 
posudok článku) 

3. Chmelík, B.: Žiť zdravší a kvalitnejší život, uverejnené v „Profil zdravia mesta Trnava“, s. 5 , Trnava 
2011 

 



 

Prednášková činnosť 
 

Konferencie v zahraničí 

1. Brazinova, A.: Guidelines for early management of traumatic brain injury: prehospital and early in-
hospitalcare. Traumatic Brain Injury Challenge. 23-24.2.2011 Viedeň, Rakúsko – vyžiadaná 
prednáška 

2. Bražinová, A. - Marušková, L. - Sklenárová, Z. - Mastelová, D. – Kvaková, M.: Medzera v liečbe 
(treatment gap) u Alzheimerovej choroby v Slovenskej republike. Neuropsychiatrické fórum. 24-
25.6.2011 Praha, Česká republika  

3. Mastelová, D. - Bražinová, A. - Kvaková, M. - Marušková, L. – Sklenárová, Z.: Poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti ľudom s Alzheimerovou chorobou a demenciou v Slovenskej 
republike. Neuropsychiatrické fórum. 24-25.6.2011, Praha, Česká republika  

4. Brazinova, A. - Mauritz, W. - Rusnak, M. - Majdan, M.: Prehospital and early in-hospital 
management of patients with brain trauma in Austria. European Society for Emergency 
Medicine Congress. 10-14.9.2011. Kos, Greece 

5. Břendová, M. – Boroňová, J.: Spokojenost rodičů a dětí na Dětském oddělení – indikátor kvality 
ošetřovatelské péče, „Jihomoravské zdravotnické dny 2011, I. ročník“, 21.4.2011, Vysoká škola 
polytechnická Jihlava, Česká republika 

6. Břendová, M. – Boroňová, J.: Rizikové chování adolescentů a jeho prevence, XVII. Luhačovické 
pediatrické dny, 29.4.-1.5.2011, Luhačovice, Česká republika 

7. Bramušková, J. - Boroňová, J. – Balogová, E.: Špecifiká komunikácie u pacientov na OAIM, 
konferencia s medzinárodnou účasťou „Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII“, 15.-16.9.2011, 
Praha, Česká republika  

8. Balogová, E. - Bramušková, J. - Boroňová, J.:Význam výživy při hojení akútných a chronických rán, 
konferencia s medzinárodnou účasťou „Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII“, 15.-16.9.2011, 
Praha, Česká republika  

9. Keketiová, J.: Zvyšovanie pracovných príležitostí v Európe prostredníctvom jazykových kompetencií, 
konferencia  „Jihlavské zdravotnícke dni 2011“, Jihlava 21.4.2011, Česká republika - vyžiadaná 
prednáška 

 

Konferencie na domácej úrovni – so zahraničnou účasťou 

1. Bražinová, A.: Prehospital management of patients with severe TBI. Stredoeurópsky kongres 
urgentnej medicíny a medicíny katastrof, XV. kongres "Záchrana 2011". Senec. 14.-16.4.2011 – 
vyžiadaná prednáška 

2. Brazinova, A. – Mauritz, W. – Rusnak, M. – Majdan, M.:Brain Trauma management in Austria versus 
Slovakia – Tale of two cities. Konferencia FZaSP: WellBeing, Health and Humanity – Common 
Values for both, Students and Teachers at FHaSW, 19.-21.10.2011, Trnavská univerzita v Trnave  



3. Šimková, A. – Strehárová, A. – Boroňová, J.: Nozokomiálne pneumónie na Klinike anestéziológie 
a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Trnava v rokoch 2004-2008, 18. kongres slovenských 
anestéziológov s medzinárodnou účasťou, 18.-20. máj 2011, Piešťany 

4. Boroňová, J. – Bratová, A. – Smilka, M.: Návštevy príbuzných pacientov na Jednotkách intenzívnej 
starostlivosti, „IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej 
starostlivosti s medzinárodnou účasťou“, 3.-4.6.2011, Ružomberok – vyžiadaná prednáška 

5. Boroňová, J.:Prijatie sluchovo postihnutého dieťaťa do rodiny a spoločnosti, konferencia „Ochrana 
života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“, 29.9.2011, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

6. Mikušová, V. – Naďová, K. – Boroňová, J. – Beťková, M. – Rusnáková, V : Patient safety assessment 
in Trnava regional hospitals, „WellBeing, Health and Humanity – Common Values for both, 
Students and Teachers“, 20.-21.10.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave 

7. Pavelek, G. – Boroňová, J.: Poruchy dýchania z pohľadu otorinolaryngológa, Slovenská lekárska 
spoločnosť, Spolok lekárov Záhoria, 19.5.2011, Malacky 

8. Mikušová, V. – Boroňová, J. – Beťková, M. – Rusnáková, V.: Výsledky dotazníkovej štúdie AHRQ 
„Kultúra bezpečnosti pacientov“ vo FN Trnava, Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov 
v Trnave, 16.6.2011, Trnava 

9. Beťková, M. – Boroňová, J.: Prevencia pádov, Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov v Trnave, 
16.6.2011, Trnava 

10. Dvořáková, V., Keketiová, J.: Způsoby tišení bolesti během porodu, konferencia „Ružomberské 
zdravotnícke dni“, 2011, Ružomberok 

11. Chmelík, B.: Úvodný príhovor, konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna 
pediatria dnes“, 29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

12. Chmelík, B.: Pocta profesorovi Churovi, konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, 
sociálna pediatria dnes“, 29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita 
v Trnave 

13. Chmelík, B.: Brat s Downovým syndrómom, konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi 
Churovi, sociálna pediatria dnes“, 29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave 

14. Chmelík, B.: Rozvod ako riziko pre zdravie, konferencia s medzinárodnou účasťou  „Pastorácia 
rozvedených“, 5.4.2011, Centrum spirituality Loyola v Ivánke pri Dunaji 

15. Chmelík, B.: Prirodzená regulácia počatia, príspevok MUDr. J. Dosedlu k uvedeniu Knaus-Oginovej 
metódy na Slovensku, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 10.-11.11.2011, Trnavská 
arcidiecéza v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave 

16. Krcmery, V. – Sokolova, J. – Cauda, R. – Liskova, A. – Streharova, A. – Luzinsky, L. – Piesecka, L. – 
Lesnakova, A. – Holeckova, K. - Stankovic I. – Pataky, F. – Cermakova, Z. – Zajacova, Z. – 
Pisarcikova, M. – Filka, J. – Mackovych, M. – Gregus, M. – Kovac, M. – Rusnak,  R. – Rudinsky, B. – 
Bauer, F. – Karvaj, M. – Hutova, M. – Benca, J. – Taziarova, M. – Kisac, P. – Kalavsky, E. – 
Horvathova, E. – Babela, R. – Mrazova, M. - Alumbasi-Timona, L. – Kozon, V. – Rusnakova, V. – 
Hanobik, F. – Konosova, H. – Beldjebel, I. and Freybergh, P. F. : Nosocomial and community 
acqired bacterial meningitis in Slovakia 1990-2010, „WellBeing, Health and Humanity – Common 
Values for both Students and Teachers“, 20.-21.10.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita v Trnave 



17. Rusnáková, V. : Health information Technologies for improving quality and safety. „WellBeing, 
Health and Humanity – Common Values for both, Students and Teachers“, 20.-21.10.2011, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 

Vedecký výbor konferencií 
 

1. Bražinová, A.: Konferencia „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania“, 9.12.2011, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

2. Boroňová, J.: Konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“, 
29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

3. Boroňová, J.: Konferencia „Biele srdce vo farebnom svete“, 15.11.2011, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

4. Boroňová, J.: Konferencia „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania“, 9.12.2011, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

5. Keketiová, J.: Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, 9.12. 2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

6. Rusnáková, V.: „WellBeing, Health and Humanity – Common Values for both, Students and 
Teachers“, 20.-21.10.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

7. Chmelík, B.: Konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“, 
29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

8. Chmelík, B.: Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, 9.12. 2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

9. Kufelová, B.: Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, 9.12. 2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 

 

Organizačný výbor konferencií 
 

1. Keketiová, J.: Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, 9.12.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

2. Rafajdus, M.: Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, 9.12.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

3. Chmelík, B.: Konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“, 
29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 

 



 

Vedenie sekcií na konferenciách 
 

1. Bražinová, A.: Traumatic Brain Injury Guidelines. Traumatic Brain Injury Challenge. 23-24.2.2011 
Viedeň, Rakúsko 

2. Boroňová, J.: Konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“; 
sekcia: Sociálna pediatria, 29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v 
Trnave 

3. Boroňová, J.: Konferencia „Biele srdce vo farebnom svete“, II. sekcia, 15.11.2011, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

4. Keketiová, J.: Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, sekcia: nemecký jazyk, 9.12. 2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave 

5. Rusnáková, V.: „WellBeing, Health and Humanity – Common Values for both, Students and 
Teachers“, II. sekcia, 20.-21.10.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita 
v Trnave 

6. Chmelík, B.: Konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“, 
vedenie I. bloku prednášok, 29.9.2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave 

 

 



Projekty, na ktorých participovali členovia katedry 
 

 Bražinová, A.: Capacity building of Human Resource for Health in Slovakia for International 
Development Aid (Cabis-IDA), LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation, LIFELONG LEARNING 
PROGRAMME (2011-2013) 

 Bražinová, A.: Projekt zur Optimierung der Erstversorgung von Patienten mit Schädel-Hirn-
Trauma, grant od Ministerstva zdravotníctva Rakúska (2008-2012) 

 Boroňová, J.: Farmakoterapia seniora z pohľadu ošetrovateľstva, projekt KEGA, 2011 (grant 
pokračuje do 31.12.2012) 

 Boroňová, J.: Bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, projekt PATH, 2011, WHO 

 Keketiová, J.: SOWOSEC,  nový študijný program – ROOS 

 Keketiová, J.: Poskytnutie grantu od mesta Trnava na organizovanie konferencie doktorandov 

 Rusnáková, V.: Bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, projekt PATH, 2011, WHO 

 Rafajdus, M.: Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím 
moderných foriem vzdelávania 2007 - 2013 

 

 

 

Vedecké podujatia realizované KZMaJ 
 

1. Konferencia „Ochrana života XII. – Pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes“, 29.9.2011, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 
2. Konferencia doktorandov: „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania“, 9.12. 

2011, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 
 



Úspechy a ocenenia členov KZMaJ 
 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
 
16.2.2011 udelená Pamätná medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za 
aktívnu účasť na konferenciách „Ochrana života“ pri príležitosti desiatej konferencie 
 

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 
 
16.2.2011 udelená Pamätná medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za 
aktívnu účasť na konferenciách „Ochrana života“ pri príležitosti desiatej konferencie 

 

doc.MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
 
člen Katedry Zdravotníckej administratívy a ľudských zdrojov (Department of Health Administration and 
Human Resources), Panuska College, University of Scranton, USA, pre obdobie 1.9.2011 – 31.8.2016  
 
Bronzová medaila Prof. MUDr. Juraja Červenku udelená Slovenskou epidemiologickou asociáciou. 
November 2011  
 



4 ČLENSTVÁ  V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 
 

MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 

Členstvo v štátnicovej komisii v odbore Verejné zdravotníctvo 
 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

Členstvo vo Vedeckej rade Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzity v Trnave 
Členstvo v Odborovej komisii pre PhD. skúšky v odbore Ošetrovateľstvo 
Členstvo v štátnicovej komisii v odbore Ošetrovateľstvo 
Členstvo v Edičnej rade vydavateľstva katolíckej univerzity – VERBUM 
Členstvo v Národnej komisii pre program vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek pri SKSAPA 
 

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. 

Členstvo v medzinárodnej komisii SOWOSEC 
Členstvo v štátnicovej komisii v odbore Sociálna práca 
Členstvo v štátnicovej komisii na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 
Členstvo v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave 
 

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 

Členstvo vo Vedeckej rade Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzity v Trnave 
Členstvo (resp. predsedníctvo) v štátnicovej komisii v odbore Verejné zdravotníctvo 
Vedecký recenzent poľsko-anglického internetového štvrťročníka HEKSIS, ktorý vydáva Vydavateľstvo 
Muzaios, Warszawa, vedúci redaktor Filip Maj, ISSN 2080 – 1926 
Garant konferencií s medzinárodnou účasťou „Ochrana života“ 
 

doc.MUDr. Viera Rusnáková, CSc, MBA 

Členstvo  (resp. predsedníctvo) v štátnicovej komisii v odbore Verejné zdravotníctvo FZaSP TU 
Členstvo v Odborovej komisii pre PhD. skúšky v odbore Verejné zdravotníctvo FZaSP TU 
Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS- predseda sekcie medicínskej 
informatiky  
Člen redakčnej rady časopisu Verejné zdravotníctvo, SZU Bratislava  
Člen redakčnej rady časopisu Journal  of Health Sciences Management and Public Health  ISSN 1512 
0651,Georgia  

 

 



 

5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 

• School of Public Health, University of California, Berkeley, CA, USA 
• Department of Health Administration and Human Resources, Panuska College, University of 

Scranton, USA 
• International Neurotrauma Research Organization, Viedeň, Rakúsko 
• FH Campus Wien– Fachhochschule, Viedeň, Rakúsko 
• Hochschule München – Hochschule für angewandte Wissenschaften, Mníchov, Nemecko 
• L’Institut Régional duTravail Social Poitou-Charentes, Poitiers, Francúzsko 
• Université de Poitiers, Francúzsko  
• Fachhochschule Zentralschweiz, Švajčiarsko  
• Debreceni Egyetem, Universitas Debreceniensis, Maďarsko 
• Uniwersytet Slaski, Katowice, Poľsko 
• Nemocnica Świdnica, Poľsko 
• Univerzita F. Chopina, Warszawa, Poľsko 
• Zdravotněsociální fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Česká Republika 
• Ostravská univerzita v Ostrave, Česká Republika 
• Palackého univerzita v Olomouci, Česká Republika 

 
 

 



6 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 

Informačné a komunikačné technológie (IKT) predstavujú v súčasnosti niečo ako nervový systém 
spoločnosti – sú všadeprítomné. Zasahujú výrazne aj do technológií i organizácie tradičných vzdelávacích 
procesov a je preto nevyhnutné, aby učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania boli schopní tieto 
technológie využívať na úrovni doby. 

Vychádzajúc zo skutočnosti, že základné technologické či praktické aspekty IKT sa vyučujú už na 
základnej a strednej škole a úroveň základných zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou sa 
postupne (najmä medzi mladou generáciou) zvyšuje, koncepcia výučby informačných a komunikačných 
technológií vo vzdelávaní sa orientuje výraznejšie na problematiku informačnej gramotnosti. Cieľom je 
najmä upriamiť pozornosť študentov, budúcich učiteľov na skutočnosť, že v súčasnej informáciami nabitej 
dobe už nestačí, keď sa učiteľ naučí predniesť svojim žiakom učebnú látku, ktorú mu predpisujú učebné 
osnovy. Je nevyhnutné naučiť sa pracovať s novými informáciami, vedieť ich vyhľadávať, spracovávať a 
prezentovať. A čo je snáď ešte podstatnejšie, naučiť týmto štýlom pracovať aj svojich žiakov / študentov, 
teda naučiť ich učiť sa. 

O to sa snažíme nielen v rámci výučby špecializovaných predmetov (informatika, zdravotnícke 
informačné systémy), ale vo všetkých vyučovaných predmetov – využívaním programov Moodle, MAIS, 
prezentáciou a praktickým nácvikom využívania existujúcich národných a medzinárodných databáz, apod. 



7 ZOZNAM PRÁC školených a oponovaných členmi KZMaJ 
 

MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 

Školenie bakalárskych prác 
1. Lapšanská Lívia: Prieskum bezpečnosti pacienta vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v Banskej 

Bystrici 
2. Oravcová Petra: Poruchy správania u deti – povedomie a trend výskytu, ADHD 
3. Škopová Lenka: Práca vo viaczmennej prevádzke ako rizikový faktor pre vznik psychosomatických 

porúch 
 
Školenie diplomových prác 
1. Balušíková Monika: Zisťovanie povedomia študentov a pedagógov o duševnom zdraví a duševných 

poruchách v stredných školách v Považskobystrickom regióne 
2. Demovičová Lenka: Výskyt neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch v 

populácií SR v rokoch 2000-2009 – trendy liečenej incidencie a prevalencie, vzťah k vybranými 
demografickým a socioekonomickým faktorom 

3. Dvořáková Barbora: Zisťovanie povedomia študentov a pedagógov o duševnom zdraví a duševných 
poruchách v stredných školách v Bratislavskom kraji 

4. Hladká Jana: Zisťovanie povedomia verejnosti o duševnom zdraví a duševných poruchách vo 
vybranom prostredí (stredné zdravotnícke školy) v Košickom a Trnavskom kraji 

5. Chudíková Jarmila: Vplyv sebahodnotenia na vnímanie kvality života u žiakov stredných škôl v 
bratislavskom regióne 

6. Gabrišková Miroslava: Duševné zdravie detí - vybrané rizikové faktory v regióne Bytča a Žilina 
7. Gulášová Monika: Vplyv nezamestnanosti na subjektívne vnímanie kvality života v okrese Topoľčany 
8. MudrončekováNevenka: Skleróza multiplex ako chronické ochorenie ovplyvňujúce kvalitu života 
9. Natafalušiová Lucia: Výskyt schizofrénie v jednotlivých krajoch a celej SR v období rokov 2001-2010 a 

vzťah k vybraným rizikovým faktorom 
10. Šamajová Miroslava: Zisťovanie a porovnávanie povedomia o duševnom zdraví a duševných 

chorobách medzi zdravotníkmi a ostatnou populáciou v okrese Trnava 
11. Vranová Vladimíra: Výskyt afektívnych porúch v populácii SR v rokoch 2000-2009 - trendy liečenej 

incidencie a prevalencie, vzťah k vybraným demografickým a socioekonomickým faktorom 
 
Školenie dizertačných prác 
1. Mastelová Dagmara: Trendy liečenej prevalencie duševných porúch v SR v období 2000-2010 

a analýza závislosti od vybraných demografických a socioekonomických faktorov 
2. Rehorčíková Veronika: Kvalita zdravotnej starostlivosti a využívanie klinických smerníc na Slovensku  
 
Oponovanie bakalárskych prác 
1. Boráková Lenka: Kvalita života seniorov v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb 
2. Malíšková Ivana: Prevalencia kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s depresiou 
 
Oponovanie diplomových prác 
1. Blažová Katarína: Syndróm vyhorenia a jeho prevencia u zdravotníckych pracovníkov v lôžkových 

zariadeniach 
2. Litvová Jana: Psychická záťaž a jej dôsledky na zdravie pedagogických pracovníkov 
3. Schmidtová Jana: Hodnotenie psychickej záťaže u zamestnancov telekomunikačných služieb vo 

vybraných pracovných pomeroch 
 
 



doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
 
Školenie bakalárskych prác 
1. Pechová Monika: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so sklerózou multiplex 
2. Branislav Kyselica: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s karcinómom hrtana 
 
Školenie diplomových prác 
1. Páleníková Mária: Kvalita života a spokojnosť klientov v Domovoch sociálnych služieb a v zariadeniach 

pre seniorov 
 
Školenie rigoróznych prác 
1. Talášeková Andrea: Štandardizovaná ošetrovateľská starostlivosť v anestézii 
2. Richnáková Dagmar: Vplyv zavedenia NIS na ošetrovateľskú starostlivosť vo FN Trnava 
 
Školenie dizertačných prác 
1. Takáčová Ingrid: Manažment pacientov pri nehodách s hromadným postihnutím osôb 
2. Fabčin Jaroslav: Manažment zobrazovacej diagnostiky pacientov s ložiskovými ischémiami mozgu 
3. Smilka Milan: Ošetrovateľská starostlivosť o tracheostómiu 
4. BřendováMarie: Ošetřovatelskápéče o rizikového novorozence na JIP 
5. Bramušková Jarmila: Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov počas anestézie 
6. Dvořáková Vlasta: Podiel sestry v problematike hojenia v rómskej komunite 
7. Korošová Tatiana: Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov s demenciou – výzva alebo 

nedosiahnuteľná méta? 
 
Ukončení doktorandi v roku 2011 
1. Lamková Ivana: Zvláštnosti v uspokojování potřeb vybraných minoritních skupin, vědomosti 

a dovednosti zdravotnického tímu v jejich uspokojování 
2. Duda Igor: Korelácia markerov sepsy pri akútnych pankreatitídach v chirurgii 
 
Oponovanie ŠVOČ 
1. NádaždyováRenata: Úloha sestry v prevencii diabetickej nohy 
 
Oponovanie bakalárskych prác 
1. Rajterová Alena: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s pneumothoraxom 
2. Hatalová Veronika: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s intoxikáciou etylénglykolom 
3. KaňukováIngrid: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s tracheostómiou v nemocničnom 

a v domácom prostredí 
 

Oponovanie diplomových prác 
1. Schlosserová Katarína: Vplyv komplikácií na poresuscitačnú starostlivosť 
2. Badžová Viktória: Úloha sestry v ošetrovateľskej starostlivosti v príprave pacienta na transplantáciu 

obličky 
 
Oponovanie rigoróznych prác 
1. Dušková Klára: Možnosti prevence a zvládání syndromu vyhoření u sester v AČR 
2. Hreusová Valéria: Faktory ovplyvňujúce výber anestézie u tehotnej ženy pred cisárskym rezom 
3. Vrábľová Alžbeta: Ošetrovateľská dokumentácia a jej využitie v intenzívnej starostlivosti 
 
Oponovanie dizertačných prác 
1. Martinková Jana: Analýza faktorov ovplyvňujúcich ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta 

s Alzheimerovou chorobou podľa modelu Johnson 



 
doc.MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
 
Školenie rigoróznych prác 
1. Mikušová Veronika: Prieskum hodnotenia bezpečnosti pacienta zdravotníckym personálom vo 

vybranej nemocnici  na Slovensku v roku 2011 
 
Školenie diplomových prác 
1. Mikušová Veronika: Analýza indikátorov kvality ústavnej zdravotnej starostlivosti zameraná na 

bezpečnosť pacientov a zamestnancov 
 
Oponovanie bakalárskych prác: 
1. Kriváneková Mária: Hodnotenie bezpečnosti pacienta zo strany zdravotníckych pracovníkov 

nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
2. Kajtazs  Miroslav: Porovnávanie vnímania bezpečnosti pacienta vo vybraných zdravotníckych 

zariadeniach. 
3. Mosnárová Adriana: Vplyv Risedronátu, Ibandroátu na BMD a osteoporotické fraktúry. Počet 

osteoporotických fraktúr po pridaní aktívnych analógov vitamínu D a K antiporotickej liečbe. 
 
Oponovanie dizertačných prác: 
1. RNDr Ďuricová Janka: IARQ – ROMA, Kvalita vnútorného ovzdušia a respiračné zdravie v rómskych 

osadách na Slovensku a v Rumunsku 
2. MUDr. Patrik Kontína: Epidemiologická problematika úrazov v Trnavskom regióne  



8 ČLENSTVO V KOMISIÁCH 
 
MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD. 

Skúšobná komisia pre štátne bakalárske skúšky 
2.6.-8.6.2011 Verejné zdravotníctvo 

Skúšobná komisia pre štátne magisterské skúšky 
31.5.- 1.6.2011 Verejné zdravotníctvo 

 
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
 
Skúšobná komisia pre štátne bakalárske skúšky 
25.5.2011 - Ošetrovateľstvo, praktické bakalárske skúšky, Chirurgická klinika 
26.-27.5.2011 - Ošetrovateľstvo 
 
Skúšobná komisia pre štátne magisterské skúšky 
23.-24.5.2011 – Ošetrovateľstvo 
25.8.2011 - Ošetrovateľstvo 
 
Skúšobná komisia pre rigorózne skúšky 
12.4.2011 – Ošetrovateľstvo 
16.11.2011 - Ošetrovateľstvo 
 
Skúšobná komisia pre PhD. dizertačné skúšky 
1. Jakubeková Jarmila – 2.3.2011 
2. Liptáková Karin - 2.3.2011 
3. Martinková Jana – 30.3.2011 
4. Lengyelová Andrea – 30.3.2011 
5. Majerčíková Katarína – 30.3.2011 
6. Štefániková Jana – 30.3.2011 
7. Luljáková Jana – 14.12.2011 
8. PsennerováSabina – 14.12.2011 
 
Skúšobná komisia pre PhD. obhajoby 
1. Pulmannová Jana – 16.2.2011 
2. Sobotová Vlasta – 16.2.2011 
3. Tupý Jaromír – 30.6.2011 
4. Duda Igor – 23.11.2011 
5. Lamková Ivana – 23.11.2011 
6. Lizáková Ľubomíra – 23.11.2011 
7. Kollárová Edita – 14.12.2011 

 
doc.MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 
 
Skúšobná komisia pre štátne bakalárske skúšky 
2.6.-8.6.2011 Verejné zdravotníctvo 



Skúšobná komisia pre štátne magisterské skúšky 
31.5.- 1.6.2011 Verejné zdravotníctvo 

Skúšobná komisia pre PhD. Obhajoby 
1.12. 2011Verejné zdravotníctvo 



9 VÍZIA DO ROKU 2012 
 

Ako vidíme Katedru zdravotníckeho manažmentu a jazykov v roku 2012?  

Katedra bude naďalej realizovať a neustále zlepšovať výučbu študentov FZaSP v problematike 
zdravotníckeho manažmentu a jazykov. Študentov budeme nielen pripravovať z predpísaných tém, ale 
prostredníctvom interaktívnych vyučovacích metód ich budeme priebežne zoznamovať s aktuálnymi 
spoločenskými problémami v zdravotníctve a sociálnej práci. Máme ambíciu zvýšiť záujem študentov 
a doktorandov o zdravotnícky manažment aj prostredníctvom vypísania bakalárskych, magisterských 
a doktorandských tém z tejto problematiky.  

Súčasťou vízie pre našu katedru je, že sa stane postupne dôležitým partnerom vo verejnej diskusii 
o neustálom zlepšovaní kvality zdravotnej starostlivosti. Okrem realizácie výskumu v tejto problematike 
a publikovania jeho výsledkov k dosiahnutiu tohto cieľa prispejeme aj organizáciou konferencie 
„Zdravotnícky manažment“ na jeseň. Pripravujeme projektové a výskumné aktivity, v rámci ktorých sa 
budeme venovať vysoko aktuálnym témam, ako sú kvalita zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacientov 
a zdravotníckych pracovníkov, eHealth, informačné a komunikačné technológie, výskum výsledkov 
pacienta, výskum efektivity liečby a mnohé ďalšie.    

V roku 2012 tiež zorganizujeme konferencie, ktorá KZMaJ s úspechom realizuje už dlhšiu dobu. Prvou 
z nich je „Ochrana života“, konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční už po trinásty raz. Na 
tomto dôležitom fóre sa prezentujú výsledky výskumu vplyvu sociálneho prostredia na zdravie dieťaťa 
a rodiny. Ďalšou našou konferenciou v tomto roku bude „Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného 
vzdelávania“, konferencia najmä pre študentov, doktorandov a zamestnancov fakulty, ktorej hlavným 
trvalým cieľom je podporiť dôležitosť jazykových zručností pre vedecko-výskumných pracovníkov.  

Veríme, že v roku 2012 sa našim sústredeným úsilím podarí Katedru zdravotníckeho manažmentu 
a jazykov rozvíjať v zmysle nových odborných aktivít, ako aj získaním študentov, doktorandov, či nových 
zamestnancov, ktorí sa k nám v našej snahe pripoja.  

Katedru zdravotníckeho manažmentu a jazykov vidíme ako perspektívne dôležitú a úspešnú liaheň 
budúcich manažérov v zdravotníctve a sociálnej práci a zdroj analýz pre efektívne riadenie spoločnosti. 
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