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ÚVOD
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FZ
TnUAD) vznikla 1. júla 2007 transformáciou z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva
(ÚZO), ktorý bol založený v roku 2004. Akademický rok 2013/2014 sa stal jubilejným 10.
rokom existencie FZ. Kým v prvom roku činnosti ÚZO bolo otvorené len bakalárske štúdium
v externej forme v študijnom odbore Ošetrovateľstvo, tak FZ poskytuje v súčasnosti možnosti
nielen bakalárskeho, ale aj magisterského štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo,
bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
(LVMZ) a bakalárskeho štúdia aj v študijnom programe Fyzioterapia. Všetky programy majú
akreditáciu pre štúdium v dennej aj externej forme.
Okrem uvedených študijných programov má FZ priznanú spôsobilosť aj pre rigorózne
konanie v odbore Ošetrovateľstvo a Ministerstvom zdravotníctva má akreditované aj
špecializačné štúdiá v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra a v špecializačnom odbore ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra.
FZ má Ministerstvom zdravotníctva priznanú spôsobilosť na vzdelávanie sestier mentoriek v odbore ošetrovateľstvo pod názvom Mentor pre ošetrovateľskú prax.
K 1. júnu 2013 bolo na FZ evidovaných 775 poslucháčov, pričom v externej forme
bakalárskeho štúdia Ošetrovateľstva študuje 137 študentov, v dennej forme bakalárskeho
štúdia študijného programu Ošetrovateľstvo študuje 128 študentov, v dennej forme LVMZ
študuje 42 študentov a v externej forme študuje 7 študentov. V magisterskom študijnom
programe Ošetrovateľstvo v externej forme študuje 167 študentov a v dennej forme študuje 41
študentov. V študijnom programe Fyzioterapia študuje v dennej forme 162

študentov

a v externej forme študuje 42 študentov.
V špecializačnom

odbore

ošetrovateľská

starostlivosť

v odboroch

chirurgie

v zdravotníckom povolaní sestra evidujeme k 1. júnu 2013 celkom 16 uchádzačov, a
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní
sestra evidujeme 9 uchádzačov a v rigoróznom konaní v odbore ošetrovateľstvo je zaradených
47 študentov.
Od letného semestra akademického roka 2008/2009 sme zaviedli povinnosť 80 %-nej účasti
na prednáškach pre poslucháčov denného štúdia, k čomu nás donútila snaha o zlepšenie
kvality vedomostí našich poslucháčov. Uvedené opatrenie sa osvedčilo a ostáva v platnosti aj
pre akademický rok 2013/2014.
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Dekanom fakulty je od 1. októbra 2007 doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý bol od
založenia ÚZO aj jeho riaditeľom.
FZ má štyri katedry, ktorými sú: Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych
vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín
a od roku 2008 aj Katedra telesnej výchovy a športu. Fakulta spolupracuje so zamestnancami
aj z iných súčastí univerzity. Personálnym obsadením a kvalitou personálu naša fakulta splnila
podmienky pre priznanie spôsobilosti uskutočňovať bakalárske i magisterské štúdium
v dennej i externej forme, a to podľa kritérií Nariadenia vlády SR podľa § 102 ods. 3. písm. e)
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V kontexte s plánom na rozvoj FZ sme v apríli 2012 požiadali
Akreditačnú komisiu vlády SR o uznanie spôsobilosti realizovať 3. stupeň študijného odboru
Ošetrovateľstvo (doktorandské štúdium).Vzhľadom k sprísneniu podmienok sme boli
donútení túto žiadosť dočasne stiahnuť z rokovania Akreditačnej komisie. Akreditačný spis
plánujeme opätovne podať na rokovanie po doplnení príslušných podmienok. V júni 2013
podávame na Akreditačnú komisiu akreditačný spis pre bakalársky študijný program Verejné
zdravotníctvo.
Výučbovými základňami pre prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín, pričom jej
šesť pracovísk je klinikami: Chirurgická klinika, Psychiatrická klinika, Očná klinika,
Pediatrická klinika, ORL klinika a Gynekologicko-pôrodnícka klinika. Vedecko-výskumná
činnosť jednotlivých súčastí fakulty je v súčasnosti orientovaná najmä do týchto oblastí:
všeobecné a aplikované ošetrovateľstvo, bazálna stimulácia, preventívna diagnostika
karcinómu prsníka, kvalita hygieny rúk sestier v prevencii nemocničných nákaz v ústavnej
zdravotnej starostlivosti, prínos vedy a výskumu v onkológii pre zdravie a preventívne
správanie sa mladej populácie, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, hyperbarická
oxygenoterapia, pohybová aktivita a zdravá výživa mladej populácie ako prevencia
civilizačných ochorení, kvalita života, suplementácia a doping. Fakulta pre podporu vedy
a výskumu zriadila dve pracoviská s ambíciou zvýšenia kvality výskumu a to Centrum pre
výskum kvality života a Centrum pre aplikovaný výskum ošetrovateľských metód a techník
a ich prenos do praxe.
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VEDENIE FAKULTY
Sídlo fakulty:
L. Novomeského 11 (areál Základnej školy)
911 08 Trenčín
Korešpondenčná adresa:
Študentská 2
911 50 Trenčín
Dekan
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Tajomníčka
Ing. Terézia Čögleyová
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AKADEMICKÝ SENÁT
Akademický senát pracoval v roku 2013 v nasledovnom zložení:
Predseda: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Podpredseda: PhDr. Kamila Jurdíková
Tajomník: Ing. Terézia Čögleyová
Členovia:
Zamestnanecká časť:
Mgr. Patrícia Baňárová
Ing. Mária Halgošová
PaedDr. Lubomír Král, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
Študentská časť:
Zdenka Genšorová
Michaela Krajňáková
Miroslava Piňková
Felipe Sánchez López
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VEDECKÁ RADA
Členov VR FZ TnUAD (ďalej len „vedeckej rady fakulty“) vymenúva a odvoláva so
súhlasom Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD dekan fakulty. Funkčné
obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné. Vedecká rada fakulty má interných
a externých členov. Internými členmi vedeckej rady fakulty sú vedecko-pedagogickí
a vedeckí zamestnanci Fakulty zdravotníctva a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Externými členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci pôsobiaci
v oblastiach, v ktorých Fakulta zdravotníctva TnUAD uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu
a vedeckú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady
fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TnUAD. Predsedom vedeckej
rady fakulty je dekan fakulty. Činnosť vedeckej rady fakulty sa riadi programom jednotlivých
rokovaní. Tajomník vedeckej rady vypracúva z každého rokovania zápis z rokovania vedeckej
rady fakulty, ktorý po overení predsedom vedeckej rady alebo ním určeným iným členom
vedeckej rady zašle do 7 dní všetkým členom vedeckej rady.
Zloženie Vedeckej rady fakulty zdravotníctva:
Predseda: doc. MUDr. Ján Bielik , CSc.
Podpredseda: doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Tajomník: PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Interní členovia:
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPTH
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD.
PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
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RNDr. Vladimír Meluš, PhD. , MPH
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Externí členovia:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prorektor VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
MUDr. Rudolf Lintner, Fakultná nemocnica Trenčín,
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., prodekanka pre denné štúdium, Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava,
Mgr. Elena Štefíková, MPH., vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TSK,
Trenčín,
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Trenčín.
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KATEDRY
Katedra ošetrovateľstva
Vedúca katedry: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Interní pedagogickí pracovníci:
Profesori:
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPTH.
prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Docenti:
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Anna Litvínová, PhD.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
PhDr. Mariana Mišinová
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín
Vedúci katedry: MUDr. Marián Kaščák, PhD.
Interní pedagogickí pracovníci:
Docenti:
doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Patrícia Baňárová
Mgr. Miroslav Černický
PaedDr. Eva Králová, PhD.
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
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MUDr. Peter Kaščák, PhD.
MUDr. Miroslav Malay
MUDr. Miroslav Pavlík, PhD.
MUDr. Oto Smatana
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
lektori
Bc. Iveta Jarábková
Externí pedagogickí pracovníci:
Docenti:
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
Odborní asistenti:
MUDr. Renáta Berová
MUDr. Miroslav Bočák
PhDr. Soňa Bučková
MUDr. Vladimír Buran
MUDr. Richard Centový
MUDr. Andrea Cimprichová
MUDr. Terézia Drobná
MUDr. Alžbeta Ďatelová
MUDr. Jozef Gabrhel, CSc.
MUDr. Radovan Gajdošík
MUDr. Dušan Gaša
PhDr. Katarína Harvanová
JUDr. Ivan Králik
PhDr. Anna Nagyová
PhDr. Ján Pavlíček, PhD.
MUDr. Dušan Poliak
MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD.
ThDr. Mgr. Thlic. Juraj Sedláček, PhD., Dis.
MUDr. František Štefanec
Mgr. Elena Štefíková, MPH.
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Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Vedúca katedry: doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Interní pedagogickí pracovníci:
Docenti:
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH.
Odborní asistenti:
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Externí pedagogickí pracovníci:
profesori
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Odborní asistenti:
RNDr. Branislav Cích
MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH.
MUDr. Miroslav Gogora, CSc.
MUDr. Nataša Chovancová
MVDr. Henrieta Kocianová
Mgr. Jarmila Kosorínová
RNDr. Iveta Ondrušová
RNDr. Mária Poláková, PhD.
Ing. Jana Netriová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Vedúci katedry:
PaedDr. Lubomír Král, PhD.
Interní pedagogickí pracovníci:
Odborní asistenti:
PaedDr. Lubomír Král, PhD.
PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
PaedDr. Vlastimil Šimíček
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Externí pedagogickí pracovníci:
Odborní asistenti:
PaedDr. Tatiana Nevolná
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KLINIKY
Chirurgická klinika
MUDr. Oto Smatana
prednosta kliniky
PhDr. Mariana Mišinová
zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu
Očná klinika
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
prednosta kliniky
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu
Psychiatrická klinika
prednosta kliniky – neobsadené
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu
Otorinolaryngologická klinika
prednosta kliniky – neobsadené
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu
Pediatrická klinika
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
prednosta kliniky
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
prednosta kliniky
PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY
FZ TnUAD sídli v budove Základnej školy na ul. L. Novomeského 10, Trenčín. Fakulta
v uvedených priestoroch pôsobí od roku 2004 na základe zmluvy o výpožičke medzi mestom
Trenčín a v zastúpení ZŠ a TnUAD v Trenčíne. Súčasťou Fakulty zdravotníctva TnUAD
sú nasledovné priestory:
-

1 poslucháreň s kapacitou pre 100 poslucháčov,

-

2 posluchárne s kapacitou pre 60 poslucháčov,

-

9 seminárnych miestností s kapacitou pre 30 poslucháčov,

-

4 odborné učebne pre výučbu študentov Ošetrovateľstva s kapacitou pre 12 poslucháčov,

-

2 odborné učebne pre výučbu študentov Fyzioterapie s kapacitou pre 20 poslucháčov,

-

1 laboratórium základov laboratórnej techniky s kapacitou pre 10 poslucháčov,

-

1 laboratórium mikrobiológie a biochémie s kapacitou pre 10 poslucháčov,

-

1 odborná učebňa výpočtovej techniky s kapacitou 20 počítačov,

-

10 kancelárskych miestností pre vedecko-pedagogických a THP pracovníkov.

Na fakulte sú štyri katedry: Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích
metód v zdravotníctve, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín a Katedra
telesnej výchovy a športu. Interní a externí pedagogickí pracovníci každej katedry sa
podieľajú na vedecko-pedagogickej činnosti.
Ďalšie výučbové základne pre klinickú prax:
- Fakultná nemocnica Trenčín,
- Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom,
- Posádková poliklinika Trenčín,
- Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
- Kúpele Trenčianske Teplice,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.
Vyučovací proces je počas akademického roka zabezpečovaný internými a externými
zamestnancami Fakulty zdravotníctva, Fakultnej nemocnice Trenčín a odborníkmi z oblasti
medicíny, práva, manažmentu a výskumu.
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Počet zamestnancov FZ TnUAD v roku 2013

Profesor
Docent
OA s PhD.
OA
Lektor
Výskumný pracovník
Tajomník fakult
Odborné referentky

Fyzický stav
Muži Ženy
3
1
2
4
9
9
6
6
1
1
1
3
21
25

Spolu
4
6
18
12
1
1
1
3
46

Prepočítaný stav
Muži Ženy
Spolu
0,3
1
1,3
2
4
6
5
9
14
3,38
4,2
7,58
0,56
0,56
1
1
1
1
3
3
11,68 22,76 34,44
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bakalársky študijný program

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

denná

3 roky

Ošetrovateľstvo

externá

3 roky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

denná

3 roky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

externá

3 roky

Fyzioterapia

denná

3 roky

Fyzioterapia

externá

3 roky

Magisterský študijný program

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

denná

2 roky

Ošetrovateľstvo

externá

2 roky

Rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo
Špecializačné študijné programy
Študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň:
Absolvent bakalárskeho štúdia je zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní
plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými
poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v
rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe,
rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolvent je schopný poskytovať ošetrovateľskú
starostlivosť jednotlivcom, rodine, v skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať
k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Absolvent je
schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.

Študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň:
Absolvent magisterského štúdia je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje
ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie
zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako
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aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácia následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní
poskytovať
ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe
a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti.
Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Samostatne vykonáva
výskum a výsledky výskumu aplikuje v praxi. ŠE
TROVACIE
Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň:
Absolventi Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve ovládajú v základných rysoch
rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné
medicínskym odborom. Vedia spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach,
ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických
algoritmov.
Vedia analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým
a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.F
Študijný program Fyzioterapia I. stupeň:
Absolvent študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky
pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy
a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne
vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní,
osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej
starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.
Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a
výkony,

základné

fyziatrické

a balneologické

metódy,

hydroterapiu,

ergoterapiu,

elektroterapiu, kineziológiu.
Rigorózne konanie
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „fakulta“) vykonávajú v zmysle § 53
ods. 8 a 9, § 63, § 83 ods. 1 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).
2) Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce uchádzač preukazuje, že na základe
samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie
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vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a
praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. 3) Rigorózna
skúška a obhajoba rigoróznej práce prebieha v odbore, v ktorom má fakulta Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky priznané práva vykonávať magisterský študijný program.
Špecializačné študijné programy
V zmysle

zákona

zdravotníckych

č.

578/2004

pracovníkoch,

Z.

z.

o poskytovateľoch

stavovských

organizáciách

zdravotnej

starostlivosti,

v zdravotníctve

a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) a
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností bolo
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané právo uskutočňovať
akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra (ďalej len
„špecializačné štúdium“), ktoré je

súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych

pracovníkov. Špecializačné štúdium bude realizovať Fakulta zdravotníctva Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FZ TnUAD“). Špecializačným štúdiom
sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou zdravotníckou praxou.
Špecializačné štúdium prebieha podľa študijného plánu, ktorý vychádza z akreditovaného
programu odboru a spĺňa požiadavky na dĺžku štúdia, rozsah praxe a počty zdravotníckych
výkonov schválených Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.

Špecializačné

štúdium

sa

realizuje

externou

formou.

Teoretická

časť

špecializačného štúdia bude realizovaná v priestoroch FZ TnUAD a praktická časť
špecializačného štúdia bude realizovaná vo Fakultnej nemocnici Trenčín.
Študijné programy akreditované MZ SR:
V akademickom roku 2009/2010 sa podarilo fakulte získať osvedčenie o akreditácii
študijného programu sústavného vzdelávania s názvom „Mentor pre ošetrovateľskú prax“,
ktorý je zameraný pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Prvý kurz bol
realizovaný v akademickom roku 2010/2011. Počet ukončených mentorov bol 12.
V akademickom roku 2010/2011 sme získali osvedčenie o akreditácii „špecializačných
študijných programov v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra

a špecializačnom

štúdiu v špecializačnom

odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra“.
Tieto programy zabezpečujú postgraduálne vzdelávanie sestier v uvedených odboroch.
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Hodnotenie kvality výučby
Fakulta zdravotníctva TnUAD

po ukončení

zimného aj letného semestra realizuje

hodnotenie kvality výučby metódou anonymných dotazníkov. Dotazníky sú zamerané na
hodnotenie kvality výučby interných aj externých pedagógov, ktorí zabezpečujú výučbu na
seminároch a prednáškach v jednotlivých študijných programoch.
Hodnotenie prednášok, resp. teoretickej výučby
Hodnotené sú nasledovné aspekty kvality výučby:
-

úroveň jednotlivých prednášok a cvičení,

-

dodržiavanie rozvrhu pedagógmi, využitie času na prednáškach a cvičeniach,

-

využívanie modernej didaktickej techniky pri zabezpečovaní výučby.

Hodnotenie praktickej výučby
Vzhľadom na skutočnosť, že viac ako polovicu výučby na FZ TnUAD v Trenčíne tvorí
klinická prax v jednotlivých študijných programoch sme hodnotenie spokojnosti študentov
zamerali aj na zistenie spokojnosti študentov s vykonávaním praxe v zdravotníckych
zariadeniach. Dotazník sme zamerali na:
-

obsahovú náplň praxe,

-

organizáciu práce na jednotlivých pracoviskách,

-

personál zdravotníckych zariadení,

-

komunikáciu a jej aspekty počas praxe,

-

celkovú úroveň praxe.

Väčšina študentov pozitívne hodnotí kvalitu vzdelávania a praxe na fakulte. Študenti majú
možnosť navrhnúť a napísať svoje postrehy, názory a pripomienky, ktoré nám slúžia na
zlepšovanie kvality výučby a klinickej praxe.
Hodnotenie študentov
Spôsob priebežného a záverečného hodnotenia jednotlivých predmetov učebného plánu je
uvedený v informačných listoch jednotlivých predmetov a sú študentom dostupné v AIS-e. Na
začiatku výučby každého predmetu je študent pedagógom informovaný o spôsobe hodnotenia
predmetu pre prednášky a aj pre semináre.
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Vo všeobecnosti možno spôsob hodnotenia v jednotlivých predmetoch učebného plánu
zhrnúť do niekoľkých princípov:
Teoretické predmety (prednášky):
o priebežné hodnotenie:


povinná min. 80% účasť na prednáškach



individuálne, napríklad aktívna účasť študentov na prednáškach,
vypracovanie seminárnej práce

o

záverečné hodnotenie:


ústna skúška/písomná skúška ( test, prípadne vypracovanie seminárnej
práce na zadanú tému)

-

Teoreticko – praktické predmety (prednášky + semináre/stáže):
o

o

priebežné hodnotenie:


povinná min. 80% účasť na prednáškach



povinná 100% účasť na seminároch (v odôvodnených prípadoch 90%)



vypracovanie a prezentácia seminárnej práce/projektu



priebežné testovanie

záverečné hodnotenie:


ústna skúška/písomná skúška (test)

Praktické predmety (laboratórne cvičenia + cvičenia v zdravotníckych zariadeniach)
o

priebežné hodnotenie:


povinná 100% účasť na cvičeniach (v odôvodnených prípadoch 90%)



priebežné

hodnotenie

a teoretických

praktických

vedomostí

zručností

(ústne/písomné

(demonštrovanie)

priebežné

skúšanie)

v určených časových úsekoch
o

záverečné hodnotenie:


Kvalitu

teoreticko – praktická skúška

úrovne vedomostí a rozvoja zručností u študentov na Fakulte zdravotníctva

TnUAD v Trenčíne sa snažíme dosiahnuť aj povinnou účasťou na prednáškach v rozsahu
minimálne 80% z celkového vyučovania v príslušnom predmete pre študentov denného
štúdia. Uvedený Príkaz dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD číslo 1/2009 je s účinnosťou
od 23. februára akademického roka 2008/2009.
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Bakalárske a diplomové práce
Vedúcimi prác a oponentmi prác sú predovšetkým interní a externí zamestnanci FZ,
vrátane prednostov kliník. Na vypracovanie bakalárskych alebo diplomových prác študenti
využívajú „Manuál pre záverečné práce“, ktorý je vypracovaný vzhľadom na špecifiká
jednotlivých študijných odborov FZ.
KLINICKÁ PRAX JE PROFILUJÚCIM PREDMETOM VO VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOCH I. A II. STUPŇA NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA
Klinická prax študentov fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne tvorí viac ako 50%
výučby.
V odbore Ošetrovateľstvo I. stupeň je zameraná hlavne na praktické zvládnutie
ošetrovateľských techník v prirodzených podmienkach klinických pracovísk. Teoretické
vedomosti a praktické zručnosti sú realizované pri lôžku chorého pod metodickým vedením
odborných asistentov a mentorov. Pri realizácii klinickej praxe sa študenti zdokonaľujú
v pozorovacích a komunikačných technikách so schopnosťou odhadnúť potreby chorého
i zdravého človeka s ohľadom na individuálnu ošetrovateľskú prax.
V odbore Ošetrovateľstvo II. stupeň majú študenti vytvorené podmienky v zdravotníckych
zariadeniach na uskutočňovanie ošetrovateľského procesu na základe integrácie vedomostí,
zručností, postojov a návykov z oblasti pedagogicko-psychologickej, etickej, právnej,
organizačnej, preventívnej , klinickej a ošetrovateľskej.
V odbore Fyzioterapia je zameraná hlavne na praktické zvládnutie fyzioterapeutických
techník v prirodzených podmienkach klinických pracovísk. Vedomosti a praktické zručnosti
sú realizované pod vedením odborných asistentov a mentorov z praxe – ide najmä o nácvik
palpačnej diagnostiky reflexných zmien v koži, podkoží a vo svaloch, diagnostika skrátených
a oslabených svalových skupín z pohľadu zreťazenia funkčných porúch pohybového systému.
V odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

majú študenti vytvorené

podmienky pre samostatnú prácu na laboratórnych pracoviskách, zdokonaľujú si zručnosti
v jednotlivých laboratórnych výkonoch. Cieľom je aby študenti dôkladne zvládli laboratórne
metódy používané v mikrobiológii, biochémii, hematológii, rádiológii, histológii a na
jednotlivých oddeleniach regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Všetci študenti v dennej a externej forme štúdia Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne si
vedú Záznamník klinickej praxe. Záznamník klinickej praxe je doklad pre evidenciu praxe
pre študenta študijných programov v zdravotníckom študijnom odbore, ktorú vykonával počas
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klinickej praxe. Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje priebeh praxe (Zákon
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002, §67).
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KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA
Pedagogická činnosť v predmetoch (vyučované predmety v roku 2013 = 2012/13 – LS,
2013/14 – ZS)
 zabezpečenie výučby v predmetoch vo všetkých študijných programoch vo všetkých
stupňoch štúdia, konkrétne:
o OSE – 77 predmetov
o FYZ – 8 predmetov
o LVMZ – 3 predmety
Ostatné pedagogické aktivity
 členovia skúšobných komisií
o pre rigorózne skúšky v odbore OSE (6.1.2013, 10/2013)
o pre štátne záverečné skúšky v odbore OSE (1. a 2.stupeň), FYZ, LVMZ
(riadny termín 20.5.2013 – 12.6.2013, opravný termín 19. – 20.8.2013)
o záverečné skúšky v špecializačných študijných programoch ošetrovateľská
starostlivosť v odboroch chirurgie (13.6.2013), ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii (17.12.2013)
 vedúci a oponenti pre bakalárske (58 + 30), diplomové (66 + 47), resp. rigorózne práce
(1 + 13), záverečné práce (14 + 9), ŠVOČ (5?)
Vedecko-výskumné zameranie
 manažment ošetrovateľskej starostlivosti o chronické rany so zameraním na proces
hojenia vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie
 edukácia v ošetrovateľstve
 ošetrovateľstvo v klinických odboroch (v pediatrii, v geriatrii, v neurológii, v chirurgii,
v psychiatrii)
 transkultúrne ošetrovateľstvo
 Bazálna stimulácia v ošetrovateľstve
 špecifiká komunikácie v zdravotníctve
 kvalita života, trendy v ošetrovateľstve (vzdelávanie, psychická

a fyzická záťaž

sestier)
Zahraničné vzťahy a mobility
 Erasmus - FHS UTB Zlín, ČR (22. 4. – 26. 4. 2013) – 2 OA
22

KATEDRA FYZIOTERAPIE

Pedagogická činnosť v predmetoch
(vyučované predmety v LS akademického roku 2012/13 a v ZS akademického roku 2013/14)
 zabezpečenie výučby v predmetoch vo všetkých študijných programoch vo všetkých
stupňoch štúdia, konkrétne:
-

FYZ:

LS-20 predmetov

ZS-13 predmetov

spolu 33 predmetov

-

OSE:

LS-1 predmet

ZS-0 predmetov

spolu 1 predmet

-

LVMZ:

LS-0 predmetov

ZS-0 predmetov

spolu 0 predmetov

Ostatné pedagogické aktivity
 Zabezpečenie výučby v špecializačnom štúdiu:
-

OSE:

LS-1 predmety

ZS-2 predmety

spolu 3 predmety

 Pedagogická činnosť na Univerzite tretieho veku (Mgr. M. Černický)
 Pedagogická činnosť na detskej univerzite „Bakalárik“ (Mgr. P. Baňárová)
 Členovia skúšobných komisií:
-

pre štátne záverečné skúšky v odbore FYZ (1. stupeň), OSE (1. stupeň)

 Vedúci a oponenti pre bakalárske práce:
-

vedenie bakalárskych prác:

-

LS-46 prác

ZS-45 prác

spolu 91 prác

oponovanie bakalárskych prác: LS-61 prác

ZS-0 prác

spolu 61 prác

ŠVOČ:

ZS-5 prác

spolu 12 prác

LS-7 prác

Ostatné nepedagogické aktivity
 Členstvo vo vedeckej rade
(doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.)
 Členstvo v disciplinárnej komisii
(za katedru Mgr. Miroslav Černický, za študentov Marek Šmehýl)
 Členstvo v akademickom senáte FZ TnUAD
 (za katedru Mgr. P. Baňárová, za študentov Michaela Krajňaková)
 Koordinátor ŠVOČ (Mgr. Patrícia Baňárová)
 Koordinátor rozvrhov za katedru (Mgr. Patrícia Baňárová)
 Koordinátor fyzioterapeutickej praxe (Mgr. Miroslav Černický)
 Členstvo v pracovnej skupine pre vzdelávanie v KPCR (Mgr. Patrícia Baňárová)
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 Členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(doc. MUDr, Juraj Čelko, PhD., Mgr. Patrícia Baňárová)
 Členstvo

v redakčnej

rade

vedecko-odborného

recenzovaného

časopisu

„Rehabilitácia“ (doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.)
KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD V ZDRAVOTNÍCTVE

Pedagogická činnosť v predmetoch (vyučované predmety v roku 2013 = 2012/13 – LS,
2013/14 – ZS)
 zabezpečenie výučby v predmetoch vo všetkých študijných programoch vo všetkých
stupňoch štúdia, konkrétne:
o OSE – 5 predmetov
o FYZ – 4 predmetov
o LVMZ – 28 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
 členovia skúšobných komisií
o pre štátne záverečné skúšky v odbore OSE (1. a 2.stupeň), FYZ, LVMZ
 vedúci a oponenti pre bakalárske práce, ŠVOČ
Ostatné nepedagogické aktivity
 Členstvo vo vedeckej rade
(doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH., doc.
MUDr. Jana Slobodníková, CSc., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., RNDr. Vladimír
Meluš, PhD.)
 Členstvo v akademickom senáte FZ TnUAD
(RNDr. Vladimír Meluš, PhD.)
 Koordinátor ŠVOČ Študijného programu LVMZ (RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.)
Koordinátor rozvrhov za katedru (RNDr. Vladimír Meluš, PhD.)
Koordinátor klinickej praxe študijného programu LVMZ (RNDr. Vladimír Meluš,
PhD.)
 Členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH. doc.
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MUDr. Ján Bielik, CSc., doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH., doc. MUDr.
Jana Slobodníková, CSc.)
 Členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Univerzity Review“
(doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.)
 Členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Farmakoekonomika
a lieková politika“ (Doc. MUDr. Ján Bielik, - predseda redakčnej rady)
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VEDA A VÝSKUM
Odborná činnosť zameraná na vedu a výskum sa zameriava na nasledovné oblasti:
Organizácia odborných podujatí:
a) odborné podujatia, pri ktorých je FZ hlavným organizátorom,
b) odborné podujatia, pri ktorých je FZ spoluorganizátorom,
c) odborné podujatia, na ktorých sa FZ zúčastňuje,
Publikačná činnosť Fakulty zdravotníctva .
Granty a projekty.
Študentská vedecká odborná činnosť.
Spolupráca fakulty s inými organizáciami.
Účasť vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov školy na Erasme.
Vedecko-pedagogickí zamestnanci FZ TnUAD sa podieľajú na organizovaní viacerých
vedeckých konferencií a odborných seminárov zameraných na problematiku ochrany
a podpory zdravia, ako aj na zdravotnú starostlivosť a prevenciu ochorení.
KONFERENCIE
1. ZdravLab 2013, Trenčianske Teplice, 7. - 8. 2. 2013
Typ podujatia: vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie,
Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu, Slovenská komora iných zdravotníckych
pracovníkova
Počet účastníkov: 106
Cieľ konferencie: Odborný program konferencie bol rozdelený do dvoch dní, počas ktorých
odznelo 36 prednášok a bolo prezentovaných 18 posterových príspevkov. Odborný program
bol rozdelený na základe príbuznosti tém na sekcie klinická biochémia, klinická hematológia
a transfuziológia, perspektívy laboratórnej diagnostiky, primárny výskum, nové smery
v diagnostike a varia.
Publikačný výstup: zborník (ISBN 978-80-8075-570-6)
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2. Pohyb a zdravie X., Trenčín, 15. 4. 2013
Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
Univerzita Karlova v Praze, Wydział Wychovania Fizycznego a Wydział Pedagogiczno –
Artystyczny Uniwersytet Rzeszovsky, UNIŠPORT - športový klub Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Počet účastníkov: 90
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti telesnej, pohybovej
aktivity a športu, v súvislosti so zdravím a v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a regenerácie v
súvislosti s pohybovou aktivitou a športom, v rámci konferencie odznelo 56 prednášok
Publikačný výstup: 2 zborníky (ISBN: 978-80-8075-580-5, ISBN: 978-80-8075-581-2), 6
vedeckých publikácií publikovaných in extenzo vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy
3. Surveillance chronických chorôb V., Trenčín, 10. 4. 2013
Typ podujatia: celoslovenská odborná konferencia
Spoluorganizátori: SLS Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Úrad
verejného zdravotníctva SR Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva TnUAD
Počet účastníkov: 77
Cieľ konferencie: kontrola chronických chorôb, výživa, problematika

obezity, poradne

zdravia so zameraním na znižovanie hmotnosti
Publikačný výstup: zborník (ISBN 978-80-971322-1-7)
4. Ošetrovateľstvo a zdravie VII., Trenčín, 11. 4. 2013
Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne, Kancelária WHO na Slovensku, ÖGVP, rakúska spoločnosť pre
vaskulárne ošetrovateľstvo Viedeň, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta Ústav
ošetřovatelství, Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
v Trenčíne, EXPO CENTER a.s., Trenčín
Počet účastníkov: 90
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva
a verejného zdravotníctva, v rámci troch blokov odznelo 24 prednášok a odprezentovaných
bolo 9 posterov
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Publikačný výstup: 2 zborníky (ISBN 978-80-8075-578-2, ISBN 978-80-8075-579-9)
5.

MAMMO TREN-D´ 2013 - IX. medzinárodná vedecká konferencia mamológov,
Trenčín, 21. 06. 2013

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologickou klinikou, s.r.o., GUTTA
Slovakia, s.r.o., Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS
Počet účastníkov: 190
Cieľ konferencie: Novinky. Intervencie v mammodiagnostike. Psychosomatické aspekty dg.
C 50. Problémy praxe. Skríning v ČR. Skríningový program MZ SR. V rámci konferencie
odznelo 18 prednášok
Publikačný výstup: zborník (ISBN 978-80-8075-587)
6. VII. Trenčiansky ošetrovateľský deň, Trenčín, 06. 11. 2013
Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne, Fakultná nemocnica Trenčín, Regionálna komora sestier a pôrodných
asistentiek v Trenčíne
Počet účastníkov: 60
Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva, v
rámci troch blokov odznelo 19 prednášok. Súčasťou konferencie bol krst vedeckého časopisu
Zdravotnícke listy. Krstný otcom časopisu sa stal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Publikačný výstup: zborník (ISBN 978-80-8075-632-1)
7. VI. Chyby a omyly v mamodiagnostike, Trenčín, 11.12.2013
Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologickou klinikou, s.r.o., SIEMENS
Počet účastníkov: 170
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mamodiagnostiky
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ODBORNÉ SEMINÁRE
VICE VERSA, Trenčín, 27. február 2013
Typ podujatia: vedecká pracovná schôdza
Spoluorganizátori: Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Trenčín, Regionálna
lekárska komora, Fakulta zdravotníctva TnUAD
Cieľ podujatia: Ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry prednášajú svoje
najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi
fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce
predsudky

o vysokoškolskom

vzdelávaní

sestier,

zdravotníckych

laborantov

a fyzioterapeutov.
Krajský odborný seminár pre sestry pracujúce v pediatrii, Trenčín, 3. 4. 2013
Typ podujatia: seminár
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Pediatrická klinika Fakultná nemocnica
Trenčín
Počet účastníkov: 63
Priebeh podujatia: Seminár bol zameraný na špecifiká pediatrickej zdravotnej a
ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti výživy (so zameraním na význam prirodzenej výživy).
Kinesio Taping®, Trenčín, 18. november 2013
Typ podujatia: odborný seminár
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, ECOM DDV, s.r.o.
Cieľ podujatia: „Kinesio Taping® Method“ je prelomová terapia, ktorá je v súčasnosti
používaná fyzioterapeutmi, lekármi a športovými terapeutmi po celom svete. Metóda spočíva
v aplikácii špeciálnej pásky na kožu s cieľom zlepšiť cirkuláciu krvi a lymfy, podporiť
regeneráciu neuromuskulárnych štruktúr a zmierniť bolesť. Odborný seminár sa uskutočnil za
účasti zakladateľa metódy Dr. Kenzo Kase.
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA ZA ROK 2013
AAB
ABD
ADE
ADF
ADN
AED
AEG
AFB
AFC
AFD
AFF
AFG
AFH
AGI
BDE
BDF
BEE
BEF
BFA
BFB
EDI
FAI
GII
Spolu

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Abstrakty vedeckých v zahraničných karentovaných časopisoch
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných
Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií

1
1
1
62
1
28
4
1
16
27
5
2
14
1
3
5
1
3
2
6
1
8
2
195
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GRANTOVÉ ÚLOHY
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a Slovenskej
akadémie vied (VEGA):
Názov:
Ochranný potenciál rastlinných extraktov v experimentálnych systémoch in vitro a ex vivo
(Protective potential of plant extracts in experimental systems in vitro a ex vivo)
Číslo: 2/0012/12
Doba riešenia: 2012 – 2014
Spoluriešitelia: Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Názov: Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie
Cieľ: Podpora výskumu hyperoxygenácie tkanív v hyperbarickom prostredí a využitie jeho
poznatkov z molekulárno-biologického výskumu do klinickej praxe.
Uvedený projekt bol vypracovaný v rámci cieľov Operačného programu Výskum a vývoj,
ktorým je „Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie
infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti
ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech)
malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok
vzdelávacieho procesu na vysokých školách“ . Cieľom projektu sú nasledovné výstupy:
1. Vývoj postupov pre liečbu edému a ischémie pri ischemickom poškodení mozgu a traume
miechy hyperbarickou oxygenoterapiou.
2. Vývoj a tvorba didaktických postupov liečby aterosklerotického a diabetického poškodenia
ciev dolných končatín .
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST
Študentská vedecká a odborná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD, Trenčín, 16. 5.
2013
Súťažné

sekcie:

ošetrovateľstvo,

laboratórne

vyšetrovacie

metódy

v zdravotníctve,

fyzioterapia, verejné zdravotníctvo. Prezentované práce: Na fakultnom kole ŠVOČ bolo
prezentovaných 22 súťažných prác, v 3 nezávislých sekciách, ktorej víťazi postúpili na
Celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch a bola im taktiež
umožnená prezentácia výsledkov na študentských vedeckých konferenciách.
I.

Sekcia Ošetrovateľstvo

Predseda komisie: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Členovia komisie: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
Prezentované práce:
1. Úrazy u vysokoškolákov
Študent: Veselovská Andrea; Ryšavá Kamila
Vedúci práce: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
2. Vplyv počítača na zdravie
Študent: Lenhartová Viktória; Silagyiová Miroslava
Vedúci práce: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
3. Komunikačné zručnosti sestier pracujúcich na detských ošetrovacích jednotkách
Študent: Adriána Vážanová
Vedúci práce: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
4. Vplyv nemocničného prostredia na psychiku pacientov
Študent: Chlivenyiová Júlia; Bizoňová Mária
Vedúci práce: PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
5. Životný štýl študentov vysokých škôl
Študent: Pirklová Katarína; Bošková Monika; Srncová Martina
Vedúci práce: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
6. Diabetik v domácom prostredí
Študent: Kováčová Gabriela
Vedúci práce: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
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7. Sebarealizácia sestry
Študent: Valientová Mária
Vedúci práce: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
8. Špecifiká ošetrovania dekubitov v sociálnom a zdravotníckom zariadení
Študent: Smolíčková Lucia; Vojteková Zuzana
Vedúci práce: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
II.

Sekcia Fyzioterapia

Predseda komisie: MUDr. Miroslav Malay
Členovia komisie: Mgr. Patrícia Baňárová
Mgr. Miroslav Černický
Prezentované práce:
1. Najčastejšie príčiny bolesti chrbta u ľudí vo veku od 20 do 25 rokov
Študent: Tomášová Michaela; Krajňaková Michaela
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
2. Vzájomná interakcia postojov a vzťahov medzi fyzioterapeutom a pacientom
Študent: Bolčeková Katarína
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová; PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
3. Hypermobilita u mužov a žien vo veku od 20 do 25 rokov
Študent: Popelárová Lenka
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
4. Facilitačné techniky
Študent: Molnárová Lucia
Vedúci práce: Mgr. Miroslav Černický
5. Vplyv pohybu na človeka
Študent: Kačer Libor; Bláhová Lucia
Vedúci práce: Mgr. Miroslav Černický; PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
6. Lumbálna chrbtica ako locus minoris resistentiae
Študent: Jakubová Lenka
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
7. Fyzioterapeutické postupy u žien po mastektómii
Študent: Hlaváčová Zuzana
Vedúci práce: Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.; Mgr. Miroslav Černický
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III.

Sekcia Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Predseda komisie: Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Členovia komisie: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Prezentované práce:
1. Využitie laboratórnej diagnostiky pri poruchách hemostázy
Študent: Bošková Romana
Vedúci práce: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; Mgr. Dana Bošková
2. Možnosti laboratórnej diagnostiky toxoplazmózy mačiek
Študent: Bujnová Iveta
Vedúci práce: RNDr. Vladimír Meluš, PhD.; MVDr. Gabriela Súlovská
3. Laboratórny dôkaz patogénov v nemocničnom prostredí
Študent: Garaiová Monika
Vedúci práce: PhDr. Slávka Litvová
4. Hygienická situácia v krytých a otvorených kúpaliskách v Trenčianskom kraji
vzhľadom na výskyt Pseudomonas aeruginosa
Študent: Kalašová Zuzana
Vedúci práce: Mgr. Katarína Kašlíková
5. Využitie presepsínu ako nového markera septických stavov
Študent: Vaňová Dorisa
Vedúci práce: Ing. Jana Netriová
6. Metabolické aspekty konzumácie halucinogénnych húb
Študent: Genšorová Zdenka
Vedúci práce: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
7. Ochorenia prenášané kliešťom Ixodex ricinus
Študent: Daneková Andrea
Vedúci práce: RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Po predstavení všetkých prác súťažné komisie na neverejnom rokovaní vykonali
celkové hodnotenie súťažných prác. Hodnotenie bolo zamerané na aktuálnosť riešenej
problematiky, formuláciu cieľov a rozsah aplikačných údajov, na úroveň metodologického
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spracovania prezentovanej práce, jej závery a taktiež na úroveň prezentácie ako aj vystúpenia
každého súťažiaceho.
Po zhodnotení všetkých aspektov boli súťažnými komisiami stanovení v jednotlivých
sekciách a kategóriách nasledovní víťazi:

Kategória A - 1. a 2. ročník 1. stupňa vysokoškolského štúdia
A1. Ošetrovateľstvo
Pirklová Katarína, Bošková Monika, Srncová Martina: Životný štýl študentov vysokých škôl
A2. Fyzioterapia
Popelárová Lenka: Hypermobilita u mužov a žien vo veku od 20 do 25 rokov
A3: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Daneková Andrea: Ochorenia prenášané kliešťom Ixodex ricinus
Kategória

B
–
3.
ročník
1.
stupňa
2. stupeň vysokoškolského štúdia

vysokoškolského

štúdia

a

B1. Ošetrovateľstvo
Smolíčková Lucia Vojteková Zuzana: Špecifiká ošetrovania dekubitov v sociálnom a
zdravotníckom zariadení
B2. Fyzioterapia
Molnárová Lucia: Facilitačné techniky
A3: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bošková Romana: Využitie laboratórnej diagnostiky pri poruchách hemostázy
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SPOLUPRÁCA FAKULTY S INÝMI ORGANIZÁCIAMI
Veľký význam pre fakultu má aj spolupráca s Fakultnou nemocnicou Trenčín, hlavne s jej
klinikami: očná, chirurgická, psychiatrická, pediatrická, ORL a gynekologicko-pôrodnícka,
ktoré vedú prednostovia kliník. Na každej z uvedených kliník pracuje aj zástupca prednostu
kliniky pre pedagogiku a praktickú výučbu z radov odborných asistentov Fakulty
zdravotníctva.
Fakulta spolupracuje v rámci programu Erasmus :


Univerzita Palackého v Olomouci



Masarykova univerzita (Brno)



Uniwersytet Mikolaja Kopernika – Collegium Medicum w Bydgoszczy



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta humanitních studií (FHS)



Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego (Kielce – Poľsko)

Fakulta zdravotníctva spolupracuje s inými inštitúciami:


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety



Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave



Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre



SAV, Neurobiologický ústav, Košice



Fakultná nemocnica Trenčín



Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne



Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava



Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava



Nemocnica sv. Michala, Bratislava



Ústav ošetřovatelství, 2. Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe



Vysoká škola zdravotnická Praha



Katolícka univerzita v Ružomberku



Institute of Genetics, The School of Biology, The University of Nottingham,
University Park, Nottingham, NG7 2RD, United Kingdom



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne



Nemocnica s poliklinikou Nové mesto nad Váhom



Kúpele – Trenčianske Teplice
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ÚČASŤ VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV ŠKOLY
NA PROGRAME ERASMUS
V rámci Program Celoživotného vzdelávania LLP podprogramu Erasmus, do ktorého sa
fakulta intenzívne zapája, sa uskutočnila mobilita učiteľov a študentov:
Erazmus študenti 2013:
Na FZ TnUAD:
Aleksandra Nadglowska - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach –zimný semester, študijný program Fyzioterapia
Monika Kos - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach –zimný semester, študijný program Fyzioterapia
Zychowicz Magdalena - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach –letný semester, študijný program Fyzioterapia
Kozub Aneta Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach –letný semester, študijný program Fyzioterapia
Z FZ TnUAD:
David Pimek – Univerzita Palackého v Olomouci –zimný semester, študijný program
Fyzioterapia
Barbora Ondrušová – Univerzita Palackého v Olomouci –zimný semester, študijný program
Fyzioterapia
Dominika Mišovie - Univerzita Palackého v Olomouci – letný semester, študijný program
Ošetrovateľstvo
Alžbeta Fulová - Univerzita Palackého v Olomouci – letný semester, študijný program
Ošetrovateľstvo
Erazmus vyučujúci 2013:
PhDr. Iveta Matišaková, PhD. – Ústav ošetřovatelství, FHS, IZS, Univerzita Tomáše Bati
v Zline - letný semester, študijný program Ošetrovateľstvo
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. - Ústav ošetřovatelství, FHS, IZS, Univerzita Tomáše Bati
v Zline - letný semester, študijný program Ošetrovateľstvo
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Počet študentov k 30. 5. 2013 v uvedených študijných programoch znázorňuje nasledujúca
tabuľka:
Študijný odbor

Študijný

Stupeň

program

7. 4. 1
Ošetrovateľstvo
7. 4. 1
Ošetrovateľstvo
7. 4. 1
Ošetrovateľstvo
7. 4. 3
Laboratórne
vyšetrovacie
metódy v
zdravotníctve
7. 4. 7
Fyzioterapia
Celkom

I. stupeň

Ošetrovateľstvo

II. stupeň

Ošetrovateľstvo

Rigorózne
konanie
I. stupeň

Fyzioterapia

Jazyk

Titul

štúdia

Ošetrovateľstvo

Laboratórne
vyšetrovacie
metódy
v
zdravotníctve

Forma

I. stupeň

denná,
externá
denná ,
externá

Celkový

Celkový

počet

počet

študentov

študentov

v dennej

v externej

forme

forme

slovenský

Bc.

128

137

slovenský

Mgr.

41

167

slovenský

PhDr.

48

denná,
externá

slovenský

Bc.

42

7

denná,
externá

slovenský

Bc.

162

42

421

353

Celkový počet študentov: 774
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ZÁVER

Činnosť FZ vychádza z histórie jej vzniku a z postupné rozvoja. V uvedenom kontexte
možno hovoriť pri súhrnnom hodnotení za akad. rok 2011/2012 o prevahe pozitívnych
momentov.
Pozitívom pre Fakultu zdravotníctva TnUAD v Trenčíne je trvalý záujem uchádzačov
o štúdium

v bakalárskom

a

magisterskom

v bakalárskom študijnom programe

študijnom

programe

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

v dennej forme a o štúdium v bakalárskom študijnom programe
a externej forme. Veľmi pozitívne je

Ošetrovateľstvo,

Fyzioterapia v dennej

silné obsahové spojenie s Fakultnou nemocnicou

Trenčín a RÚVZ Trenčín, na dobrej úrovni je aj spolupráca a rozvoj kliník vo Fakultnej
nemocnici Trenčín.
Záujem o štúdium na FZ TnUAD je, aj v porovnaní s ostatnými fakultami
zdravotníctva na Slovensku zatiaľ uspokojivý.
FZ ponúka okrem dobrej kvality výučby aj relatívne veľký vedecko-výskumný
priestor v oblasti nelekárskych zdravotníckych vied aj lekárskych zdravotníckych vied.
Kvalita výučby je daná predovšetkým

kvalitou zamestnancov, ich prístupom

k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou pracovníkov FZ
a dobrým uplatnením absolventov na trhu práce.
Ďalší rozvoj FZ možno premietnuť do využitia ponúkaných a prirodzených
príležitostí. Príležitosťami pre Fakultu zdravotníctva TnUAD v Trenčíne sú najmä: využitie
potrieb vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych odboroch predovšetkým trenčianskeho
regiónu, nadregionálny dopyt po vzdelávaní v ošetrovateľstve a fyzioterapii.
Fakulta zdravotníctva vo svojej činnosti by mala v nasledujúcom období využiť všetky
dostupné možnosti propagácie štúdia, motivovať študentov fakulty, zapájať ich do vedeckej
činnosti, publikačnej činnosti, do ŠVOČ, do organizácie konferencií a iných odborných
podujatí Fakulty zdravotníctva. Je potrebné motivovať študentov k zapojeniu sa do Erasmus,
podporovať a využívať záujmovú športovú činnosť (zimné a letné kurzy, lyžiarsky výcvik,
letná turistika, cykloturistika, vodácky kurz). Dôležité je propagovať a zapojiť študentov do
celo univerzitného evalvačného hodnotenia štúdia a klinickej prax v rámci fakulty.
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Kontakt:
Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
Novomeského 11 (sídlo fakulty)
911 08 Trenčín
Korešpondenčná adresa:
Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
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