
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

Pedagogika-

ošetrovateľstvo

1993
Pedagogika-

ošetrovateľstvo

2010 Ošetrovateľstvo

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

Od 2.10.2006 - doteraz

1.8.-1989-30.9.2006

1.8.1988-31.7.1989

IV.c Rok / Year

1986

1987

2011

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

12.2.2021

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

FZaSP TU v Trnave

SZŠ Trnava

NsP Trnava

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1967

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace FZaSP TU v Trnave, Katedra Ošetrovateľstva, 

Filozofická fakulta UK v Bratislave

Odborný asistent

Učiteľka odborných predmetov

II.5 Titul profesor / Professor ___

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) ___

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

II.4 Titul docent / Associate professor ___

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university
Ošetrovateľstvo

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address andrea.lajdova@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8710

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education
Filozofická fakulta UK v Bratislave

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education
FZaSP TU v Trnave

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Odborné zručnosti

Ženská sestra

Pedagogické zručnosti

Jazykové zručnosti

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

NsP Trnava, SZŠ Trnava

SZŠ Trnava, FZaSP TU v Trnave

Harmony Trnava

I.1 Priezvisko / Surname Lajdová

I.2 Meno / Name Andrea
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1995Digitálne zručnosti SZŠ Trnava - Infovek, samoštúdium
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

0

2

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve ošetrovateľstvo

Klinická prax ošetrovateľstvo

ošetrovateľstvo

Seminár k záverečnej práci I. ošetrovateľstvo

Seminár k záverečnej práci ošetrovateľstvo

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Seminár k záverečnej práci 

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 

akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in 

the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

0

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

51

8

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

16
V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Ošetrovateľské techniky

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

ošetrovateľstvo/Nursing

0
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

20

0

4

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ACB Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová, Andrea Lajdová, Alena Uríčková, Peter Žitný ; Daniel Jirkovský, Marián 

Špajdel. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,  2017. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0031-7. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14177.pdf

ACB Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov / Andrea Lajdová ; *rec. Gabriela Vörösová, Andrea Botíková+. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-915-5. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12917.pdf

AFC Pohľad žien na význam prevencie / Andrea Lajdová, 2019.In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Péče o 

pečující" : recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspevky / Jiří Frei a kolektiv autorů ; *editor: Jiří Frei+ ; *recenzenti: Jiří Frei, Jitka Krocová+. - 1. vyd. - 

Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, 2019. - ISBN 978-80-261-0861-0, S. 97-103. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15551.pdf

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

2015  [4] KABÁTOVÁ, O. - PUTEKOVÁ, S. Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - 

(Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-918-6
2014  [1] KABÁTOVÁ, O. - URÍČKOVÁ, A. - BOTÍKOVÁ, A. Factors affecting the incidence of depression in the elderly. In Central European Journal of 

Nursing and Midwifery, vol. 5, issue 3, 2014, s. 105-111. ISSN 2336-3517. SCOPUS

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

ACA: Chirurgie - pro bakalářské a magisterské studium v oboru ošetřovatelství *elektronický zdroj+ / M. Ryska a kolektiv. - 1. vyd. - Trnava ; Brno : Trnavská 

univerzita v Trnave, Code Creator, 2019. - [338] s.; [16,89AH] [online]. - ISBN 978-80-88246-46-6. - Spôsob prístupu: 

https://publi.cz/books/889/index.html?secured=false#Cover

0

0

20

0

85

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

ACB: ILIEVOVÁ, Ľ. et al,2017. Výskum v ošetrovateľstve : krok za krokom. I. časť / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová, Andrea Lajdová, Alena Uríčková, Peter Žitný ; 

Daniel Jirkovský, Marián Špajdel. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0031-7. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/14177.pdf

2020  *1+ TKÁČOVÁ, Ľ. et al. Efektívnosť starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus v kontexte Wagnerovho modelu = Effectiveness of care of patients with diabetes mellitus in the context of Wagner's model. In Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky, roč. 22, č. 1, 2020, s. 9-15. ISSN 1212-4117. - SCOPUS

2017  *3+ TKÁČOVÁ, Ľ. Starostlivosť o chronicky chorých v komunitnom ošetrovateľstve. In VANSAČ, P. - BARKASI, D. - POPOVIČOVÁ, M. (eds.) Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách : zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. - ISBN 978-83-61087-41-0, s. 402-409.

-

-

-

-

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

ACB: KOLEKTÍV AUTOROV, 2011. Ošetrovateľské technky,1. vyd. Trnava: Typy Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 387 s., ISBN 978-80-8082-456-3.

ACB. LAJDOVÁ, A. 2015. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. 1. vyd. Trnava: Typy Universitatis Tyrnaviensis, 2015, 84 s., ISBN 978-80-8082-915-5

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

ACD Charakteristika etiky, klasifikácia základných pojmov vo vzťahu k medicíne a ošetrovateľstvu / Andrea Lajdová, 2011.In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve 

: učebnica pre mentorky a študentov ošetrovateľstva / Andrea Botíková (ed.). - 2. dopl. a preprac. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,  2011. - ISBN 978-

80-8082-501-0, S. 74-102.

	

ACC: Charakteristika zdravia a postojov k zdraviu / Lajdová A., 2011.In: Ošetrovateľstvo : učebnica pre odbor Ošetrovateľstvo / Ryska, Botíková a kolektiv ; 

*rec.Miloš Hájek, Peter Kothaj+. - 1. vyd. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8, S. 75-93.

ACD Edukácia v ošetrovateľstve / Andrea Lajdová, 2018. In: Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky : I. časť / Jana Boroňová a kolektív. - 1. vyd. - 

Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - ISBN 978-80-568-0170-3, S. 126-150 [print]. - Spôsob prístupu: 

http://ukftp.truni.sk/epc/15522.pdf
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VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2011-2015

2011-2015

2007 doteraz

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

Členka

Člen vedeckej rady

Prodekan pre študijné záležitosti a rigorózne konania

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

FZaSP TU Trnava

FZaSP TU Trnava

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

T_Z_VUPCH_SjAj_1_2020



VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

02. 04. 2017 - 06. 04. 

2017

 Erasmus/ prof. PhDr. Valérie 

Tóthová Ph.D. - dekanka

tothova@zsf.jcu.cz

Ing. Jana Ředinová

Kancelář pro zahraniční 

Vztahy 

redinova@zsf.jcu.cz
29. 06.2015 - 04. 07. 

2015
Projekt ASFEU: Geriatrické 

ošetrovateľstvo

Projekt ASFEU: Geriatrické 

ošetrovateľstvo
Ireland

Chetlenhame Anglicko

České Budějovice, Česká republika
Jihočeská univerzita ČESKÉ BUDĚJOVICE, Zdravotně -sociální 

fakulta 

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Cork

Cleeve Hill Healthcare, England

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study
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