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Úvod 
 

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 kateder nielen 
v pedagogickej činnosti, ale aj vo vedecko výskumnej činnosti. Zabezpečuje výučbu 
predmetov: zdravotníckeho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, riadenia kvality, 
informatiky a anglického a nemeckého jazyka a slúži ako „servisná katedra“ pre všetky 
odbory študované na fakulte -  verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, sociálna práca 
a laboratórne vyšetrovacie metódy. 
 
 
I. Organizácia katedry 
 
1. Interní a externí pracovníci katedry 

 
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.  – interný člen katedry 

 zdravotnícky manažment, riadenie ľudských zdrojov, riadenie kvality 
v zdravotníckych zariadeníach  

 
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., mim. prof.  – vedúca Katedry zdravotníckeho 
manažmentu a jazykov FZaSP TU, prorektorka TU pre oblasť vonkajších vzťahov 
a ďalšie vzdelávanie 

 anglický jazyk, riadenie ľudských zdrojov, manažment vo verejnom zdravotníctve 
 
doc. PhDr. Jana Boro ňová, PhD. - zástupca vedúcej katedry KZMaJ FZaSP TU 
 

 prvá pomoc a resuscitácia, komunikácia v ošetrovateľstve, intenzívna 
ošetrovateľská starostlivosť, informatika 

 
doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD.  – interná členka katedry 

 nemecký jazyk 
 
Mgr. Michal Rafajdus – tajomník KZMaJ FZaSP TU 

 informatika 
 
Mgr. Michaela Bérešová  – interná doktorandka 
 
Mgr. Beáta Tarage ľová – interná doktorandka 
 
PhDr. František Kosmál  – externý zamestnanec 

 Latinský jazyk 
 
 
Mgr. Martina Laloli – externá zamestnankyňa 

 anglický jazyk  
 



Mgr. Edita Mareková – externá zamestnankyňa 
 anglický jazyk  

 
 
Sekretárka: Gabriela Semešová 
 
2. Štruktúra a obsadenie funk čných miest interných zamestnancov a doktorandov 
 
1. profesor   prof. MUDr. Bohumil Chmelík 
    doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.,  
2.  docent   doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  
    doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD.  
3.  odborný asistent  Mgr. Michal Rafajdus  
4. interný doktorand  Mgr. Michaela Bérešová 
    Mgr. Beáta Tarageľová 
 
 
Priemerný vek interných zamestnancov KZMaJ pod ľa akademických hodností 

Profesor  

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 71 

Docent  

doc. PhDr. Bérešová Jana, PhD., mim. prof. 

49 doc. PhDr. Boroňová Jana, PhD. 

doc. PhDr. Kéketiová Jana, PhD. 

Odborný asistent  

Mgr. Rafajdus Michal 29 

 



Priemerný vek interných zamestnancov KZMaJ pod ľa 
akademických hodností

71

49

29

profesor docent odborný asistent
 

 

 

 

Zastúpenie interných členov KZMaJ pod ľa funk čného miesta 

Pozícia profesora 2 40% 

Pozícia docenta 2 40% 

Pozícia odborného asistenta 1 20% 

 

Zastúpenie interných členov KZMaJ pod ľa funk čného 
miesta

40%

40%

20%

Pozícia profesora Pozícia docenta Pozícia odborného asistenta
 

 

 



Zastúpenie členov KZMaJ pod ľa funk čného miesta 

Pozícia profesora 2 25% 

Pozícia docenta 2 25% 

Pozícia odborného asistenta 4 50% 

 

 
Počet interných učiteľov katedry k 1. 12. 2009: 5 
Počet externých učiteľov katedry k 1. 12. 2009: 3 
Počet interných doktorandov katedry k 1.12.2009: 2 
 
3. Katedra a študijné programy: 
 
- študijný program Ošetrovateľstvo – doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – garant 

bakalárskeho programu,  
- študijný program: Manažment v sociálnej práci – doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD ako 

druhý garant pre SP   
 
 
 
4. Plán zvyšovania po čtu a kvalifikácie členov katedry 2009-2012 
 
 
 2009 2010 2011 2012 
profesori 1 1 1 2 
docenti 3 3 3 2 
Odb. asistenti 2 2 2 4 
asistenti 1 2 2 2 
doktorandi 2 3 3 4 
 
 
5. Doktorandské štúdium členov katedry a témy prác: 
Mgr. Michaela Bérešová:  Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Bérešová,  PhD., mim. prof., školitel 
špecialista: MUDr. Dušan Béreš, Ekonomické aspekty manažovania rizika vírusových 
hepatitíd v okrese Rimavská Sobota 
 
Mgr. Beáta Tarageľová:  Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Bérešová,  PhD., školitel špecialista: 
MUDr. Dušan Béreš, Využitie analýzy časových radov v epidemiológií salmonelóz 
v okrese Rimavská Sobota 
 
Externí: 
Mgr. Michal Rafajdus: Školiteľ: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., školiteľ špecialista: 
doc. PhDr. Juraj Hromec, CSc.Použitie indikátorov pri hodnotení kvality zdravotnej 
starostlivosti o pacienta s akútnym infarktom myokardu.  
 



II. Vedecko-výskumná činnos ť 
 
1. zoznam publika čnej činnosti za rok 2009 okódovanej pod ľa BIREP-u 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB   
Didaktika anglického jazyka / Jana Bérešová. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické 
centrum v Bratislave, 2009. - 120 s. - ISBN 978-80-8052-330-5  
 
AED 
K dôležitosti cudzojazyčných kompetencií absolventov vysokých škôl / Jana Keketiová. 
In: Lingvistika a lingvodidaktika na školách filologického zamerania : zborník príspevkov. I. / 
[zost. Daniel Lančarič]. - Bratislava : Z-F Lingua Bratislava, 2009. - 1 CD-ROM, [129 s.]. - 
ISBN  
 
AEF 
Etické problémy v zdravotníckom manažmente / Bohumil Chmelík. 
In: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky / Ladislav Šoltés, Rudolf Pullman a kol. - 1. vyd. - 
Martin : Osveta, 2008. - 257 s. - ISBN 978-80-8063-287-8. - S. 
 
AFB 
Komunikačné zručnosti sestry – manažérky/ Boroňová, J. :  
IN zborník: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve, CD-ROM, vyd. 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 116-120, ISBN 
978-80-8082-308-5 
 
AFC 
Project Work in Teaching English for Specific Purposes / Jana Bérešová. 
In: Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II = 
Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile II : 
sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září 2009 v Brně = Conference 
Proceedings International Conference, 23-24 September, Brno / editor: Radka Mocová. - Brno : 
Univerzita obrany v Brně, 2009. - ISBN 978-80-7231-664-9. - [5 s.]. 
 
AFC 
Výučba a testovanie produktívnych zručností / Jana Bérešová. 
In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : sborník z mezinárodní konference 
vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a 
SR, konané 12.9.2008 / [eds. Ivana Balcarová, Jiří Soukup]. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. - [1 CD-ROM, 276 s.]. - ISBN 978-80-7414-
075-4. - S. 21-26. 
 
AFC 
K potrebám multilingválnej komunikácie so svetom / Jana Keketiová. 
In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : sborník z mezinárodní konference 
vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a 



SR, konané 12.9.2008 / [eds. Ivana Balcarová, Jiří Soukup]. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. - 280 s. - ISBN 978-80-7414-074-7. - S. 132-
134. 
 
AFD  
Komunikatívna a jazyková kompetencia študentov verejného zdravotníctva a sociálnej práce v 
súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom / Jana Bérešová. 
In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II [elektronický zdroj] : zborník 
príspevkov : [medzinárodné sympózium ... Bratislava, 5. a 6. júna 2008]. - Bratislava, Slovensko, 
5.-6.6.2008. - ISBN 978-80-225-2647-0. - S. 7-12.  
 
AFD 
Komunikatívny prístup k testovaniu a hodnoteniu písomného prejavu / Martina Laloli. 
In: Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku [elektronický zdroj] = Your Reflections on 
Matricular Examinations in English : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov 
anglického jazyka = Proceedings of the National Conference of Teachers of English. - [1. vyd.]. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8082-299-6. - S. 37-39.  
 
AFD  
Neopodstatnené pochybnosti o pripravenosti na nový model maturitnej skúšky z anglického 
jazyka / Jana Bérešová. 
In: Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku [elektronický zdroj] = Your Reflections on 
Matricular Examinations in English : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov 
anglického jazyka = Proceedings of the National Conference of Teachers of English. - [1. vyd.]. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8082-299-6. - S. 6-21.  
 
AFD 
Niekoľko poznámok k štatistickým analýzam / Edita Mareková. 
In: Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku [elektronický zdroj] = Your Reflections on 
Matricular Examinations in English : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov 
anglického jazyka = Proceedings of the National Conference of Teachers of English. - [1. vyd.]. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8082-299-6. - S. 43-45.  
 
AFD 
Nové kariérne šance na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 
= New career chance at the Faculty of health and social care / Jana Keketiová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II 
[elektronický zdroj] = Modern trends in education of professionals and laymen in health 
disciplines II : zborník príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby 
odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. 
september 2009 : Proceedings of the 2nd international conference on education of specific 
subjects, information-communication technologies and foreign languages, Trnava 9th September 
2009. II. - Trnava, Slovensko, 09.09.2009. - ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 94-95.  
 
 
 
 



AFD 
Projektová metóda v univerzitnom vzdelávaní = Project Work in University Education / Jana 
Bérešová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II 
[elektronický zdroj] = Modern trends in education of professionals and laymen in health 
disciplines II : zborník príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby 
odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. 
september 2009 : Proceedings of the 2nd international conference on education of specific 
subjects, information-communication technologies and foreign languages, Trnava 9th September 
2009. II. - Trnava, Slovensko, 09.09.2009. - ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 68-73.  
 
AFD 
Zur Arbeit mit Lerntexten = Working with texts in language teaching / Jana Keketiová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II 
[elektronický zdroj] = Modern trends in education of professionals and laymen in health 
disciplines II : zborník príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby 
odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. 
september 2009 : Proceedings of the 2nd international conference on education of specific 
subjects, information-communication technologies and foreign languages, Trnava 9th September 
2009. II. - Trnava, Slovensko, 09.09.2009. - ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 96-99. 
 

AFD 
Die Möglichkeiten zur Erweiterung des Wortschatzes = The possibilites of vocabulary 
enrichment / Jana Keketiová. 
In: Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. september 
2009 / Ľudmila Jančovičová (ed.). - 1. vyd. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, 2009. - 1 CD-ROM, [280 s.]. - ISBN 978-80-8082-283-5. - S. [199-203]. 
 

AFD 
Networking a kariéra zdravotníka = Networking and health worker career / Jana Boroňová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II = 
Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines II : zborník 
príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. september 2009 : 
Proceedings of the 2nd international conference on education of specific subjects, information-
communication technologies and foreign languages, Trnava 9th September 2009. II / editors: 
Jana Bérešová, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. - 1 CD-ROM, 139 s. - ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 11-
14. 
 
AFD 
Nepočujúci očami počujúceho/ Jana Boroňová :  
In: Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu, zborník: CD-ROM, vyd. Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Typi universitas Tyrnaviensis, 
2009, s. 10-11, ISBN 978-80-8082-315-3 
 



AFD 
Hodnotenie kvality zdravotníckej starostlivosti pacientom / Bohumil Chmelík 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach 
Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health Disciplines : zborník 
príspevkov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10.september 2008 : 
Proceedings of the 1st International Scientific Conference, 9-10 september 2008, Trnava, Slovak 
Republic / editors: Jana Bérešová, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2008. - 1 CD-ROM, 208 s. - ISBN 978-80-8082 
214-9. - S. 21-22. 
 
AFD  
Etické hľadiská v riadení ľudských zdrojov / Bohumil Chmelík. 
In: Acta Moralia Tyrnaviensia III : identita a identifikácia z pohľadu etiky a morálnej filozofie / 
[editor: Ladislav Tkáčik]. - [1. vyd.]. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, 2008. - 142 s. - ISBN 978-80-8082-187-6. - S. 124-127. 
 
AFD  
Marketingové aktivity v organizáciách rezortu zdravotníctva = Marketing Activities in 
Organizations of Health Department / Bohumil Chmelík. 
In: Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Nové trendy v marketingu - súčasnosť a budúcnosť (Aktuálne problémy súčasného 
marketingu) organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 20.- 21. 
novembra 2008 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Daniela 
Kollárová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - 289 s. - ISBN 
978-80-8105-101-2. - S. 101-104. 
 
AFD  
Prirodzené plánovanie rodičovstva - životný štýl budúcnosti = Natural Family Planning - 
Lifestyle of the Future / Bohumil Chmelík. 
In: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti : zborník príspevkov / Milan 
Hejdiš, Antonín Kozoň (eds.). - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. 
Alžbety, n.o., 2009. - [551 s.]. - ISBN 978-80-89271-63-4. - S. 161-163. Iné súvisiace práce:  
 
AFH  
Attitudes of uninitiated public towards application of first aid and the problems of patient's 
rights / Jana Boroňová 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach = 
Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health Disciplines : zborník 
abstraktov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10. september 2008 : 
Abstracts of the Conference, 9th-10th September 2008, Trnava / editors: Jana Bérešová, Jana 
Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, 2008. - 43 s. - ISBN 978-80-8082-214-9. - S. 8. 
 
 
 



AFH 
The Quality of Health Care in Patients with Traumatic Brain Injury (TBI) in Selected 
Hospitals/ Černušková Z., Boroňová J., Rusnák M., Pekarčíková J., Mauritz W.:  
In: Health and Health Determinants in Unified Europe in the area of Public health, nursing, 
laboratory investigating methods and social work, vyd. Trnavská univerzita v Trnave, 2008, 65 s., 
ISBN 978-808082-230-9 (rok vykazovania 2009 – www.crepc.sk) 
 
AFH  
The social determinants of health and policy of municipality communities / Chmelík, B., 
In: Health and health determinants in unified Europe in the area of public health, nursing, 
laboratory investigating methods and social work : first symposium of public health, nursing, 
social work and laboratory investigating methods with international involvement : abstracts, 
Trnava, november 12-13, 2008 / edited by: Dušan Salat and Martin Rusnák. - Trnava : Trnava 
University, 2008. - 1 CD-ROM, [61 s.]. - ISBN 978-808082-230-9. - S. 26. 
 
AFH 
Competencies acquired through language learning and their development as an inseparable 
part of lifelong education/ Jana Bérešová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach = 
Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health Disciplines : zborník 
abstraktov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10. september 2008 : 
Abstracts of the Conference, 9th-10th September 2008, Trnava / editors: Jana Bérešová, Jana 
Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, 2008. - 43 s. - ISBN 978-80-8082-214-9. - S. 26. 
 
AFH 
Zadlženosť ako súčasný sociálny problém - skúsenosti Rakúska / Jana Keketiová. 
In: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti : zborník abstraktov. - 
Bratislava : SpoSoIntE, 2009. - [46s.]. - ISBN 978-80-970-970121-3-1. - S. 22-23. 
 
BCI 
Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Andrea Botíková a kolektív (Boroňová, J.) 
In: 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 
Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. - 178 s. 
- ISBN 978-80-8082-253-8. 
 
BDF 
News and stories : the Olympic Torch / Jana Bérešová. 
In: Friendship : for learners of English. - Bratislava : Foreign Language Publications. - ISSN 
1335-2709. - Roč. XLII, č. 6 (2009), s. 13. 
 
BDF 
Milosrdný brat José Olallo Valdés / Bohumil Chmelík. 
In: Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - 
Bratislava : SANOSA MAGAZINES SLOVAKIA. - ISSN 1335-4477. - č. 45 (2008), s. 7. 
 



BDF 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave / Jana Boroňová. 
In: Spravodajca občianskeho združenia Fórum života. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 14-15. 
 
BDF 
Edukácia pacienta po amputácii dolnej končatiny / Boroňová, J., Čelková, M. 
In: Zdravotníctvo a sociálna práca : odborný časopis. - Bratislava : Sapientia, 2006-. - ISSN 
1336-9326. - Roč. 4., č. 1-2 (2009), s. 18-20. 
 
EDI 
Aforizmy chirurga / Bohumil Chmelík. 
In: Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951. - č. 1 (2009), s. 33. 
Rec: Niečím ťa možno liečim : aforizmy a iné inotaje / Miroslav Danaj ; [ilustrácie Martin 
Kellenberger]. - [1. vyd.]. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. - 71 s. - ISBN 978-
80-89208-96-8. 
 
FAI 
Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II = 
Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines II : zborník 
príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. september 2009 : 
Proceedings of the 2nd international conference on education of specific subjects, information-
communication technologies and foreign languages, Trnava 9th September 2009. II / editors: 
Jana Bérešová, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. - 1 CD-ROM, 139 s. - ISBN 978-80-8082-295-8. 
 
Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II = 
Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines II : zborník 
príspevkov, 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9. september 2009 : 
Proceedings of the 2nd international conference on education of specific subjects, information-
communication technologies and foreign languages, Trnava 9th September 2009. II / editors: 
Jana Bérešová, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. - 1 CD-ROM, 139 s. - ISBN 978-80-8082-295-8. 
 
FAI 
Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu : medzinárodná konferencia o problematike 
komunikácie s pacientmi s postihnutím sluchu, Trnava, 2. október 2009 : zborník príspevkov / 
zost. Pavol Beňo, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
2009. - 1 CD-ROM, [207 s.]. - ISBN 978-80-8082-315-3. 
 
FAI  
Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / [zost. Andrea Botíková; recenzenti: Jana Boroňová, 
Beáta Zabáková]. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 
2009. - 178 s. - ISBN 978-80-8082-253-8. 
 



FAI :  
1. vedecký seminár doktorandov : [zborník z 1. vedeckého seminára doktorandov, Trnava, 15. 
január 2009] / [ed. Ľudmila Jančovičová]. - 1. vyd. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2009. - 1 CD-ROM, [70 s.]. - ISBN 978-80-8082-267-5. 
 
GHG  
Rytiersky rád sv. Juraja uctil pamiatku padlých hrdinov z rodu Esterházyovcov / Bohumil 
Chmelík 
In: Trnavské dni 1993-2008 : láska - pokoj - porozumenie. [15. ročník] / zostavili: Peter Horváth, 
Mária Peciarová, Pavol Tomašovič. - Trnava : Mesto Trnava, 2008. - 136 s. - S. 111-112. 
 
 
GII (Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno za radi ť do žiadnej z kategórií) 
 
 
GII  
Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach = 
Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health Disciplines : zborník 
abstraktov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10. september 2008 : 
Abstracts of the Conference, 9th-10th September 2008, Trnava / editors: Jana Bérešová, Jana 
Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, 2008. - 43 s. - ISBN 978-80-8082-214-9. 
Iné súvisiace práce: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych 
disciplínach = Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health Disciplines : 
zborník príspevkov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, 
informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10.september 2008 : 
Proceedings of the 1st International Scientific Conference, 9-10 september 2008, Trnava, Slovak 
Republic / editors: Jana Bérešová, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2008. - 1 CD-ROM, 208 s. - ISBN 978-80-8082-
214-9. 
 
GII 
Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku = Your Reflections on Matricular Examinations 
in English : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov anglického jazyka = Proceedings 
of the National Conference of Teachers of English / [zost. Jana Bérešová]. - [1. vyd.]. - Trnava : 
Trnavská univerzita v Trnave, 2009. - 1 CD-ROM, 53 s. - ISBN 978-80-8082-299-6. 
 
GII 
Problematika závislosti na omamných a psychotropných látkach vysokoškolskej mládeže / 
Bianka Rolníková ; [recenzenti: ... , Jana Boroňová]. - 1. vyd. - Trenčín : DIGITAL GRAFIC, 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. - 101 s.- ISBN 978-80-8075-245-3. 
 
GII :  
Skripta k tvorbě bakalářských a magisterských prací : text pro posluchače zdravotnických 
studijních oborů / Jitka Němcová, Ilona Mauritzová ; [rec. Jana Boroňová, Petronela Lauková]. - 
[1. vyd.]. - Plzeň : Maurea, s.r.o., 2009. - [54 s.]. - ISBN 978-80-902876-0-0.)  



GII 
Knižné novinky : Miroslav Danaj: Niečím ťa možno liečim / Bohumil Chmelík. 
In: Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - 
Bratislava : SANOSA MAGAZINES SLOVAKIA. - ISSN 1335-4477. - Roč. XIV./LVIII., č. 7 
(2009), s. 11. 
Rec: Niečím ťa možno liečim : aforizmy a iné inotaje / Miroslav Danaj ; [ilustrácie Martin 
Kellenberger]. - [1. vyd.]. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. - 71 s. - ISBN 978-
80-89208-96-8. 
 
GII  
Dni zdravia - výzva pre zdravie / Bohumil Chmelík. 
In: Dni zdravia : 20. a 21. júna : učme sa zdravo žiť. 13. ročník. - Trnava : Mesto Trnava, 2008. - 
S. 1. 
 
GII  
Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria A - philologica : [zborník 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity]. Ročník 13 / [hl. red. Pavol Híc] ; [zost. Hana 
Borsuková]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2009. - 51 s. - (Acta Facultatis 
Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria A - Philologica, 13). - ISBN 978-80-8082-266-8. 
- Popis urobený: 14.10.2009 
 
 
zoznam publika čnej činnosti za rok 2008 okódovanej pod ľa BIREP-u - 
DOKTORANDI 
 
 
ADF 
Analýza faktorov ovplyvňujúcich incidenciu VHA v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1977-
2006 / M. Bérešová, D. Marcinková, B. Tarageľová. 
In: Verejné zdravotníctvo [online dokument] : časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity. - 
ISSN 1337-1789. - No. 2-3 (2008), 10 s.  
 
ADF 
Dynamika zmien v incidencii vírusovej hepatitídy typu A v okrese Rimavská Sobota v rokoch 
1977-2006 = Dynamics of changes in the incidence of virus hepatitis type A in the district of 
Rimavská Sobota during 1977-2006 / Michaela Bérešová, Beáta Tarageľová. 
In: Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Inštitútu pre ďalšie 
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. - ISSN 0457-4214. - Roč. 56, č. 12 (2008), s. 502-506 
(12-513). 
 
AFD 
Výskyt osteoporózy u žien v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov / Beáta Tarageľová, 
Michaela Bérešová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach 
[elektronický zdroj] = Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health 
Disciplines : zborník príspevkov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných 
predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10.september 



2008 : Proceedings of the 1st International Scientific Conference, 9-10 september 2008, Trnava, 
Slovak Republic. - Trnava, Slovensko, 9.-10.9.2008. - ISBN 978-80-8082-214-9. - S. 90-96.  
 
AFD 
Výskyt VHA vo vzťahu ku špecifikám regiónu Rimavská Sobota v horizonte 30-tich rokov / 
Michaela Bérešová, Beáta Tarageľová. 
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach 
[elektronický zdroj] = Modern Trends in Education of Professionals and Laymen in Health 
Disciplines : zborník príspevkov, 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných 
predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov, Trnava 9.-10.september 
2008 : Proceedings of the 1st International Scientific Conference, 9-10 september 2008, Trnava, 
Slovak Republic. - Trnava, Slovensko, 9.-10.9.2008. - ISBN 978-80-8082-214-9. - S. 97-104.  
 
AFH 
Epidemiológia úrazov mozgu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach / Černušková, Z. et al.. 
In: VIII. Červenkové dni preventívnej medicíny : Brusno, 20.-22. mája 2009 : prehľad programu 
a abstraktov. - Brusno, Slovensko, 20.-22.05.2009. - 1 s.[Spoluautori: Camberovitchová, A. ; 
Marušková, Lenka ; Bérešová, Michaela ; Rusnák, Martin] 
 
AFH  
Epidemiologická analýza a sledovanie trendov vývoja chorobnosti salmonelóz v okrese 
Rimavská Sobota / B. Tarageľová, M. Bérešová. 
In: VI. Martinské dni hygieny - verejné zdravotníctvo : zborník abstraktov. - Martin, Slovensko, 
11.-12.03.2009. - S. 45-46.  
 
 
2. organizovanie seminárov, vedeckých prednášok (uv iesť miesto konania, 

názov, termín konania); ocenenia 
 
 
Organizovanie konferencií – s medzinárodnou ú časťou  
 
 
Bérešová J., Boroňová, Kéketiová, Rafajdus 
Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-
komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník  „Súčasné trendy vo vzdelávaní 
odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“, 9.9.2009, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 
 
Chmelík, Rafajdus  
Jubilejná 10. konferencia „Ochrana života; september 2009 na Trnavskej univerzite v Trnave, 
 

Boroňová 
Konferencia „Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu“, 2.10.2009, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 
 



Vedecký výbor konferencií 
 
Bérešová, J. 
 
1. Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní 

odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“, 9.9.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 
Boroňová, J. 
 
2. Konferencia „IV. slezská vědecká konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí“, 5.-

6.5.2009, Opava, Česká republika 

3. Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní 

odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“, 9.9.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

4. Konferencia „Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu“, 2.10.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

5. Konferencia „Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“, 

19.11.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 
Vedenie sekcií na konferenciách 
 
Bérešová, J. 
 
1. Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní 

odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“, 9.9.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 
Boroňová, 
 
1) Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní 



odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“ blok: Networking v 

zdravotníctve, 9.9.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita 

v Trnave 

2) Konferencia „Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu“, 2.10.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

3) Konferencia „Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“, 1. blok, 

19.11.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

4) Konferencia „Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“, 2. blok, 

19.11.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 

Kéketiová, J. 
 
2. Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní 

odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“, 9.9.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 
Rafajdus, M. 
 
1. Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-

komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní 

odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach“, 9.9.2009, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

 
 
II. aktívna ú časť na vedeckých seminároch a konferenciách (uvies ť miesto 

konania, termín konania, názov príspevku) 
 
Konferencie v zahrani čí 
 
Bérešová, J  Productive Skills and the Common European Framework of Reference.  Na 
medzinárodnej konferencii: Odborný jazyk na vysokých školách V. Praha: ČZU. 11. února 2009 
 



Bérešová, J  Project Work in Teaching ESP. Na medzinárodnej konferencii - Kompetence 
v cizích jazycích jako dúležitá součast profilu absolventa vysoké školy II. V Brne, september 
2009  
 
Bérešová, J .: Standardisation - Medzinárodný workshop Graz, 12.- 15. máj 2009 - pozvaná 
prednáška 
 
 
Konferencie na domácej úrovni – so zahrani čnou ú časťou  
 
Bérešová, J .: Practising and Testing Productive Skills - 5. konferencii s medzinárodnou 
účasťou vydavateľstva Macmillan Education – ELT Ideas 09, Bratislava, 7. marca 2009 
 
Bérešová, J .: Projektová metóda v univerzitnom vzdelávaní. Na 2. národnej konferencii 
s medzinárodnou účasťou - Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti 
v zdravotníckych disciplínach II. Trnava: Trnavská univerzita. September 2009 
 
 
Bérešová, J .: Relating ESP Tests to the CEFR at the Tertiary Level. Na národnej 
konferencii s medzinárodnou účasťou Lingua Summit, Trenčín, 17. – 18. september 2009 
 
Bérešová, J: Pohľad na reformu maturitnej skúšky z cudzích jazykov  z hľadiska 
teoretického vstupu a praktického výstupu na národnom workshope  Aktuálne problémy vo 
vyučovaní anglického jazyka u študentov trnavských vysokých škôl nefilologického zamerania, 
Trnava Katedra cudzích jazykov FF TU,  25. 11. 2009 
 
Pavelek, G. – Boro ňová, J. :  Angíny a rezistencia na antibiotiká, vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou „Kleiblove lekárske dni Záhoria“, 22.1.2009, Skalica 
 
Boro ňová, J. :  Networking a kariéra zdravotníka, medzinárodná konferencia o problematike 
výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov – 2. 
ročník „Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych 
disciplínach“ blok: „Networking v zdravotníctve“, 9.9.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Trnavská univerzita v Trnave 
 
Boro ňová, J. :  Úvod do problematiky pacientov so sluchovým postihnutím, konferencia 
„Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu“, 2.10.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Trnavská univerzita v Trnave 
 
Brli ťová, B. – Boro ňová, J. :  Edukácia pacienta s diagnózou faryngitida, konferencia 
„XII. konferencia ORL sestier s medzinárodnou účasťou“, 9.-10.10.2009, Nové zámky 
 
Boro ňová, J. :  Komunikačné zručnosti sestry – manažérky, konferencia „Komunikačné a 
psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve“, 19.11.2009, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Trnavská univerzita v Trnave – pozvaná prednáška 
 



Boro ňová, J. :  Etické aspekty intenzívnej starostlivosti o novorodencov, konferencia „ XI. 
Prešovský pediatrický deň“ s medzinárodnou účasťou, 10.12.2009, Prešov 

 
Chmelík, B.:   Marketingová komunikácia v zdravotníctve, konferencia Súčasné trendy vo 
vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach, Trnava 9. sept. 2009   
FZaSP Trnavská univerzita v Trnave 
 
Chmelík, B.:  Jubilejná 10. konferencia, úvodná prednáška konferencie s medzinárodnou 
účasťou OCHRANA ŽIVOTA X., Trnava 25. a 26. sept. 2009  FZaSP Trnavská univerzita 
v Trnave 
 
Martinkovi čová Z., Chmelík, B.:  Pro life knižnica,  konferencia s medzinárodnou účasťou 
OCHRANA ŽIVOTA X., Trnava 25. a 26. sept. 2009   (50:50 %)  FZaSP Trnavská univerzita 
v Trnave 
 
Chmelík, B.:  Študentské kritériá kvality vysokoškolského štúdia, 6. medzinárodná 
konferencia o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, Bratislava 8. a 9. dec. 2009  Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
 

Konferencie na domácej úrovni  
 
Boro ňová, J. :  Kvalita v zdravotníctve – smerujme k excelentnosti, III. Trnavský de ň 
sestier, 12.5.2009, Trnava 
 
 
Pozvané prednášky (odborné semináre) na domácej úro vni  
 

Bérešová, J:  Pohľad na reformu maturitnej skúšky z cudzích jazykov  z hľadiska 
teoretického vstupu a praktického výstupu na národnom workshope  Aktuálne problémy vo 
vyučovaní anglického jazyka u študentov trnavských vysokých škôl nefilologického zamerania, 
Trnava Katedra cudzích jazykov FF TU,  25. 11. 2009 
 
Chmelík, B.:  Prirodzené plánovanie rodičovstva – životný štýl budúcnosti,  1. Česko – 
Slovenská vedecká konferencia Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť jedinca a spoločnosť, 
Bratislava 22. a 23. mája 2009 organizátori: VŠ zaSP sv. Alžbety; Spoločnosť pre sociálnu 
integráciu v SR; Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha        
 
Pavelek, G. – Boro ňová, J. :  Nazálne a non-nazálne aspekty kongescie pri alergickej 
rinitíde , odborný seminár, 4.3.2009, Skalica 
 
Pavelek, G. – Boro ňová, J. :  Nazálne a non-nazálne aspekty kongescie pri alergickej 
rinitíde , odborný seminár, 16.4.2009, Galanta 
 
Pavelek, G. – Boro ňová, J. :  Nazálne a non-nazálne aspekty kongescie pri alergickej 
rinitíde , odborný seminár, 7.10.2009, Piešťany 



III. získané granty, ú časť v grantoch (granty novo získané, prebiehajúce, 
ukon čené v priebehu roka 2008) 

 
Boro ňová  
 
1. Projekt: „Úrazy a ich následky - kvalita života a využívanie zdravotnej starostlivosti vo 

vybraných zdravotníckych zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja“ – odborný 
garant projektu, 2009 

2. Projekt: „Vedecko-odborná konferencia: Komunikácia so sluchovo postihnutými 
pacientmi“ – odborný garant projektu, 2009 

 
IV. členstvo vo vedeckých, redak čných, akademických a iných významných 

orgánoch 
 
Bérešová, J. 

• členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 
• členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
• podpredsedníčka Slovenskej asociácie učiteľov anglického jazyka 
• koordinátorka Testing-SIG-u SAUA/SATE 
• predsedníčka Celoslovenskej komisie olympiády v anglickom jazyku 
• predsedníčka Komisie pre 1. kvalifikačnú skúšku pre anglický jazyk 
• členka Odbornej komisie pre cudzie jazyky pri ŠPÚ 
• členka CAF tímu na TU v Trnave 
• externý hodnotiteľ modelu CAF Slovenskej spoločnosti pre kvalitu 

 
Boro ňová, J. 

• členka v Akademickej rade Vysoké školy zdravotnické, o.p.s, Praha 
• členka vo Vedeckej rade Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita 

v Trnave 
• členka v Národnej komisii pre rozvoj vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek pri 

Slovenskej komore sestier ako zástupca FZaSP, TU v Trnave 
• členka v CAF tíme na Trnavskej univerzite v Trnave 

 
Chmelík, B. 

• člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave 

• predseda Riadiaceho výboru komunitného programu Zdravé mesto Trnava 
a protidrogovej komisie mesta Trnava   

• garant prednáškového cyklu Škola verejného zdravia  (7.ročník) 

• organizácia súťaže Recepty na zeleninové jedlá v rámci Dní zdravia v Trnave, mesačne 
publikované in:  Radničné novinky v Trnave 

• poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
• poslanec Trnavského samosprávneho kraja 
 



V. zahrani čné vzťahy a mobility (uvies ť názov inštitúcie, sídlo, termín 
zahrani čného pobytu) 

 
Zahrani čné projekty: 

 
 
Názov projektu:  RelEx 
Financovanie: Rada Európy 
Trvanie projektu: nov. 2008 – nov. 2009 
Mená riešiteľov : Jose Noijoins, Jana Bérešová, Gabor Szabo,  
Gilles Breton  
 
Názov projektu:   SOWOSEC 
Financovanie:      Brusell 
Trvanie projektu: 2006-2010 
Mená riešiteľov :  Keketiová 
 
 
Zahrani čné pobyty: 
 
 
  
Meno :  Jana Bérešová 
Organizácia: Európske centrum pre 
moderné jazyky v Grazi 
Účel a cieľ pobytu: expert projektu 
Dátum od – do : 12. – 15. mája 2009 
 
 
Meno :  Jana Keketiová 
Organizácia: 1. FH Campus Wien, 
2. Poitiers, Francúzsko Univerzita, máj 
2009 
Účel a cieľ pobytu: Pracovné stretnutie- 
SOWOSEC 
Dátum 23.-27. nov.2009 Viedeň 
            18.-19. jún2009 Poitiers 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI. zoznam bakalárskych, magisterských, rigoróznych  a dizerta čných prác, ktoré 
ste školili alebo oponovali v r. 2008 (uvies ť meno školenca a názov práce) 

 
 
Školenie ŠVO Č 
 
 
Školenie bakalárskych prác  
 
 
Boro ňová, J. 
 
1. Páleníková Mária : Alkoholizmus ako sociálny problém 
2. Palšovičová Renáta : Význam práce sociálneho pracovníka s ľuďmi s mentálnym 

postihnutím v stacionári NÁŠ DOM, n.o. 
3. Horváthová Monika  : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zlomeninou 

predkolenia 
4. Kraj číriková Miroslava  : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po implantácii 

endoprotézy kolenného kĺbu 
5. Vargová Dominika : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poranením 

hrudnej chrbtice 
6. Mécešová Martina : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s polytraumatizmom 
7. Petková Dominika : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickou 

obštrukčnou chorobou pľúc 
8. Ráczová Alžbeta : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s intoxikáciou 
9. Kvasňáková Michaela : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v bezvedomí 
 
 
Školenie magisterských prác  
 
Boro ňová, J. 
 
1. Chvojková Eva : Návrh edukačného štandardu u pacienta po transplantácii obličky 
2. Šauliková Dagmar : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po 

subarachnoidálnej anestézii 
3. Čelková Martina : Edukácia pacienta po amputácii dolnej končatiny 
4. Labašová Katarína : Integrovaný záchranný systém 
 
Kéketiová, J. 
 
1. Kuku čková Soňa: Agresivita a prejavy šikany v prostredí DD 
2. Siváková Natália : Dobrovoľníctvo ako fenomén soc. práce 
 
 
 
 
 



Školenie rigoróznych prác  
 
Boro ňová, J. 
 
1. Voleková Lívia : Špecifiká komunikácie u pacientov s neschopnosťou verbálneho prejavu 

v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti 
2. Bramušková Jarmila : Preležaniny – ošetrovateľský problém imobilných pacientov 
 

 
Školenie PhD. – v konaní  
 
Bérešová, J. 
 

1. Bérešová Michaela: Ekonomické aspekty manažovania rizika vírusových hepatitíd 
v okrese Rimavská Sobota 

2. Tarageľová Beáta: Využitie analýzy časových radov v epidemiológií salmonelóz 
v okrese Rimavská Sobota 

 
 
Chmelík, B. 
 
1. Mgr. Michal Rafajdus :  „Použitie indikátorov pri hodnotení kvality zdravotnej starostlivosti 
o pacienta s akútnym infarktom myokardu“ 

 
Oponovanie bakalárskych prác  
 
 
Boro ňová, J.  
 
1. Lehocká Veronika : Konceptuálny model bolesti a jeho využitie v ošetrovateľskom procese 
2. Kubová Miroslava : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou 

pankreatitídou 
3. Semeneiová Stanislava : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s multiorgánovou dysfunkciou 
4. Bálintová Andrea : Život ženy v produktívnom veku s diagnózou epilepsia 
 
Keketiová, J. 
 
1. Mária Jasečková : Krízové situácie a možnosti ich riešenia v náhradných rodinách 
2. Žaneta Pekárová : Týrané ženy v intenciách soc. práce 
3. Eugen Pafčo : Manažment v soc. práci a jeho využitie 
 
 
Oponovanie magisterských prác  
 
Boro ňová, J.  



 
1. Oravcová Ľubica : Inkontinencia žien ako ošetrovateľský problém 
2. Hisemová Zuzana : Žena tretieho tisícročia a jej postoj k sexuálnemu zdraviu 
3. Giňovská Zuzana : Úroveň znalostí laickej verejnosti o poskytovaní prvej pomoci 
4. Kovalčínová Mária : Management informácií pri poskytovaní intenzívnej starostlivosti 
5. Kačengová Martina : Význam výučby predlekárskej prvej pomoci pre laikov 
6. Huňarová Lucia : Kardiopulmonálna resuscitácia v urgentnej prednemocničnej starostlivosti 
7. Hricová Tatiana : Informovanosť laickej verejnosti o poskytovaní prvej pomoci 
8. Škottová Berta : Vedomosti adolescentov v poskytovaní prvej pomoci 
9. Rozmanová Adriana : Úroveň znalostí širokej verejnosti o poskytovaní prvej pomoci 
10. Lengyelová Viera : Úroveň vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u vodičov 
11. Zimová Monika  : Ošetrovateľské prístupy v starostlivosti o pacientov v spinálnej anestézii 
12. Vaverčáková Marta : Výskyt syndrómu vyhorenia u sestier pracujúcich na jednotkách 

intenzívnej starostlivosti 
13. Ručinská Katarína : Psychická záťaž sestry na oddeleniach intenzívnej medicíny 
14. Smreková Jana : Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pred anestéziou 
15. Dudová Martina  : Koncepcia práce anestéziologickej sestry počas kardiochirurgického 

operačného výkonu 
16. Gajdošová Lenka : Implementácia koncepčných modelov v ošetrovateľskej praxi 

u pacientov na OAIM 
17. Tlučko Peter : Psychická a fyzická záťaž v práci zdravotníckeho záchranára 
18. Baluchová Jarmila : Informovanosť pacientov o možnostiach regionálnej anestézie 
19. Hosa Slavomír : Efektivita vzdelávacieho procesu frekventantov autoškôl v kurzoch prvej 

pomoci 
20. Feketeová Alžbeta : Štandardizované postupy u pacienta s mechanickou podporou srdca 
21. Púčeková Helena : Ošetrovateľská starostlivosť o cievny prístup dialyzovaného pacienta 

a jej vplyv na zdravotný stav a kvalitu života pacienta 
22. Bodnárová Tatiana : syndróm vyhorenia u zdravotníckych záchranárov 
23. Gírethová Lenka : Edukácia pacienta s osteoporózou 
24. Maászová Mária : Úloha sestry v procese adaptácie u pacientov s popáleninami 
25. Pavolko Patrik : Využitie štandardov pri invazívnych diagnostických a liečebných metódach 

u pacientov s ischemickou chorobou srdca 
26. Jakubová Jana : Kvalita života pacientov po implantácii trvalého kardiostimulátora 
27. Suchardová Iveta : Edukačný proces pri prevencii nádorov semenníkov v primárnej 

starostlivosti 
28. Tkáčová Adriana : Podiel efektívnej edukácie na P/K s ochorením diabetes mellitus 
29. Cibuľová Mária : Efektivita liečby u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 
 
Kéketiová, J. 
 
1. Lucia Cintuľová : Dobrovoľníctvo ako prejav aktívneho občianstva ľudí so zdravotným 

postihnutím 
 
Oponovanie rigoróznych prác  
 
Boro ňová, J.  
 



1. Laschová Stanislava : Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s hyperpláziou  
     gingívy 
 
2. Stančeková Katarína : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s aspergerovým  
     syndrómom 
 
Kéketiová, J.  
 
1. Mag.Mathias Blumm :  Customer Relationship Management in der Arztpraxis 
2. Mag.Bernhard Blumm : Chancen des medizinischen Versorgungszentrums im deutschen 

Gesundheitswesen 
3. MSc.Otto Gattner : Deskriptive Darstellung und Entwicklung von Potentialen ,Effektivität 

in der Krankenhausbetriebsfúhrung im AKH Linz 
 
Oponovanie doktorandských minimových prác  
 
 
Boro ňová, J.  
 
1. Jacová Alžbeta : Úloha ošetrovateľstva pri posudzovaní faktorov poškodzujúcich 

gastrointestinálny trakt 
2. Lehocká Mária : Eticko-psychologické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o ženu 

s neúspešným tehotenstvom 
3. Masaryk Vladimír  : Problematika artroskopie a totálnej endoprotézy členka, význam 

ošetrovateľskej starostlivosti 
4. Miženková Ľudmila : Uplatňovanie holistického prístupu v ošetrovateľskej starostlivosti 

o pacienta v bezvedomí 
5. Janáková Mária : Etické aspekty práce v ošetřovatelství 
 
Oponovanie doktorandských dizerta čných prác  
 
Boro ňová, J. 
 
1. Magerčiaková Marianna : Eliminácia stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej 

starostlivosti o chirurgických pacientov 
2. Zrubáková Katarína  : Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta 

v komunite 
3. Popaďák Ján : Ošetrovateľské problémy pacientov na dlhodobej umelej ventilácii pľúc 
 
 
Oponentské posudky pre špecializa čného kvalifika čného štúdia  
 
Bérešová, J. 
 
1. Mgr. Vagaský: Vizuálny podnet a jeho využitie pri rozvíjaní rečových zručností 
2. Ing. Monika Bérešová: Využitie projektovej metódy na hodinách anglického jazyka na 

strednej odbornej škole 



3. Mgr. Miloš Kmeť: Žiak s dyslexiou – problém alebo inšpirácia pre učiteľa anglického 
jazyka  

4. Mgr. Katarína Klimová : Niektoré aspekty vyučovania anglického jazyka na strednej 
odbornej škole 

5. Mgr. Katarína Paxnerová: Didaktické hry ako motivačný prostriedok vo vyučovaní 
anglického jazyka na základnej škole 

6. PaedDr. Eva Ťapajnová: Tvorba didaktických testov vo výučbe anglického jazyka 
 
Posudzovanie habilita čných spisov   
 
Boro ňová, J. 
 
1. Ilievová Ľubica 
 
 
VII. stru čný popis vedecko-výskumných aktivít, ktorým sa venu jete, pracoviská 

s ktorými vo výskume spolupracujete 
 
Bérešová, J. 
 
1. Relating the school-leaving examination to a Common European Framework of Reference – 

so Národným inštitútom certifikovaných meraní v Bratislave 
2. ECML – RelEx – v spolupráci s Európskym centrom pre moderné jazyky v Grázi 
3. Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách – koordinátorka projektu za 
Trnavskú univerzitu v Trnave, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave 

4. Posudzovanie projektov pre VEGA  a KEGA 
 

Kéketiová, J. 
 
1. Vedúca medzinárodného projektu INCRASE za Slovensko o medzihraničnom zamestnávaní- 

Rakúsko- Slovensko, ktorého spoločná príprava začala v r. 2009. Schválený. 
2. Vedúca medzinárodného projektu  za Slovensko o resocializácií bezdomovcov.Partneri: 

Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Rokovania začali v r. 2009. UniverzitaDebreczen, 
Fakulta zdravotníctva a soc. práce Nyíregyháza 

3. Posudzovanie medzinárodného  projektu podaného na MŠ SR: Sluchovo postihnutá mládežs 
migračným pozadím. Slovensko- Nemecko 

4. Posudzovanie projektu v  žiadosti o študijný pobyt na Univerzite vo Viedni- SAIA Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Návrhy na aktivity, ktorým sa katedra bude ven ovať v roku 2009 
 
- 3. ročník medzinárodnej konferencie 
- 1. ročník konferencie pre doktorandov 
- SAUA/SATE Testing SIG konferencia 
- 11. výročie Pro-life aktivít – konferencia 
- medzinárodná spolupráca v rámci ECML – Zosúladenie testov s odporúčaniami Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky  
 
Chmelík 
 
Editor  zborníka  OCHRANA ŽIVOTA IX. FZaSP Trnavská univerzita, Trnava 2008 
Recenzent   publikácie   Bílý, M., Šalgovičová, J.:  Systémy manažérstva kvality na vysokých 
školách, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2009 
 
 


