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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 2014/2015 je 11. rokom existencie FZ. Kým v prvom roku činnosti ÚZO
bolo otvorené len bakalárske štúdium v externej forme v študijnom programe
Ošetrovateľstvo, tak FZ poskytuje v súčasnosti možnosti nielen bakalárskeho, ale aj
magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, bakalárskeho štúdia v študijnom
programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a bakalárskeho štúdia v
študijnom programe Fyzioterapia. Všetky programy majú akreditáciu pre štúdium v dennej aj
externej forme. Bakalársky študijný program v študijnom odbore Ošetrovateľstvo v externej
forme nie je od akademického roku 2013/2014 otvorený vzhľadom na odporúčanie z
Európskej komisie a Ministerstva zdravotníctva nerealizovať tento program v externej forme
v členských štátoch EU.
Okrem uvedených študijných programov má FZ priznanú spôsobilosť aj pre rigorózne
konanie v študijnom programe 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.
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.
Dekanom fakulty je od 1. októbra 2007 doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý v tomto
akademickom roku dovŕši svoje druhé funkčné obdobie v tejto funkcii.
FZ má päť katedier, ktorými sú: Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych
vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych
disciplín, Katedra fyzioterapie a Katedra telesnej výchovy a športu.
Personálnym obsadením a jeho kvalitou naša fakulta splnila podmienky pre priznanie
spôsobilosti uskutočňovať bakalárske i magisterské štúdium v dennej i externej forme, a to
podľa kritérií Nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii a 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 roku 2014 sme podali na Akreditačnú komisiu akreditačný spis pre bakalársky študijný
program Verejné zdravotníctvo a to pre dennú i externú formu štúdia. Rozhodnutie
o schválení Ministerstvom školstva očakávame do júna 2015 a veríme, že bude pozitívne.
Výučbovými základňami pre prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín, pričom jej šesť
pracovísk je klinikami: Chirurgická klinika, Psychiatrická klinika, Očná klinika, Klinika
pediatrie a neonatológie, ORL klinika a Gynekologicko-pôrodnícka klinika.
Fakulta zdravotníctva TnUAD sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti profiluje najmä do
oblastí svojich študijných odborov – ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych
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vyšetrovacích metód v zdravotníctve s dôrazom na komplexný multidisciplinárny prístup.
Pracoviská sa zameriavajú na výskum v oblasti bazálnej stimulácie, prevencie vzniku a
prenosu nemocničných nákaz, prevencie civilizačných ochorení s dôrazom na pohybovú
aktivitu a správne nutričné spektrum, laboratórnej diagnostiky v klinickej biochémii,
mikrobiológii, imunológii a molekulovej genetike.
Pre zvýšenie efektivity výskumu, vzájomnej spolupráce a kvality výsledných publikačných
výstupov boli zriadené dve centrá: Centrum pre výskum kvality života a Centrum pre výskum
a aplikáciu ošetrovateľských techník a postupov do praxe, Centrum hyperbarickej
oxygenoterapie.
Kľúčovým medzníkom bolo vybudovanie vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej
oxygenoterapie, v rámci projektu „ Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a
výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej
oxygenoterapie“ financovaného zo štrukturálnych fondov EU. Realizáciou tohto projektu
Fakulta zdravotníctva TnUAD získala jednu z najmodernejších a kapacitne najväčších
hyperbarických komôr v EU spolu s diagnosticko-terapeutickým prístrojovým
príslušenstvom. Uvedené zariadenie je podmienkou realizácie špičkového výskumu v oblasti
liečebno-preventívnej starostlivosti pri cievnych mozgových príhodách a chronických rán v
kontexte komplexného multidisciplinárneho prístupu nielen lekárskych, ale aj
ošetrovateľských, fyzioterapeutických a laboratórno-diagnostických disciplín.
Fakulta bude naďalej formovať vzťah k študentom nielen na čisto pedagogickej báze, ale aj
na báze rešpektovania študenta ako budúceho mladšieho kolegu či spolupracovníka, v jeho
samostatnosti, zodpovednosti a dôstojnosti.
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1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY
FZ TnUAD sídli v budove Základnej školy na ul. L. Novomeského 11, 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,
- 4 seminárne miestnosti s kapacitou pre 30 poslucháčov,
- 4 odborné učebne pre výučbu študentov Ošetrovateľstva s kapacitou pre 12 poslucháčov,
- 3 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, Katedra
fyzioterapie a Katedra telesnej výchovy a športu. Interní a externí pedagogickí pracovníci
každej katedry sa podieľajú na vedecko-pedagogickej činnosti.
VEDENIE FAKULTY
Pozícia
dekan
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné
vzťahy
tajomníčka

Meno
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Ing. Terézia Čögleyová

AKADEMICKÝ SENÁT
Pozícia
Meno
predseda
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
podpredseda PhDr. Kamila Jurdíková
podpredseda Boris Gaža
člen
Mgr. Patrícia Baňárová

Vymedzenie, zastupovaná súčasť
zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
študentská časť FZ
zamestnanecká časť FZ

člen
člen

Ing. Mária Halgošová
PaedDr. Lubomír Král, PhD.

zamestnanecká časť FZ

člen
člen
člen
člen
člen
tajomník

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
Martina Balajová
Kamil Čečko
Michaela Krajňáková
Ing. Terézia Čögleyová

zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
študentská časť FZ
študentská časť FZ
študentská časť FZ

zamestnanecká časť FZ
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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 v roku 2014
Členovia
Oblasť pôsobenia
predseda: doc. MUDr. Ján Bielik , CSc.
FZ TnUAD v Trenčíne
podpredseda: doc. MUDr. Jana Slobodníková,
FZ TnUAD v Trenčíne
CSc.
tajomník: PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
prof. Jindřich Vomela, CSCc. LL.M
FZ TnUAD v Trenčíne
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Villa, TnUAD v Trenčíne
prof. Ing. Dušan Galusek, Dr.Sc.
Villa, TnUAD v Trenčíne
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
RNDr. Vladimír Meluš, PhD. , MPH
FZ TnUAD v Trenčíne
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
FZ TnUAD v Trenčíne
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
FZ TnUAD v Trenčíne
Externí členovia:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.,
VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.,
FOaZOŠ, Slovenská zdravotnícka
univerzita Bratislava,
Mgr. Elena Štefíková, MPH., vedúca odboru
TSK Trenčín
zdravotníctva a humánnej farmácie
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH., riaditeľka
Regionálny úrad verejného
RÚVZ
zdravotníctva Trenčín
MUDr. Marek Kačerik, námestník riaditeľa pre
FN Trenčín
zdravotnú starostlivosť
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ZAMESTNANCI FZ
Počet zamestnancov FZ TnUAD v Trenčíne - 2014
Fyzický stav
muži
ženy
spolu
profesor
2
2
4
docent
4
3
7
odborný
asistent
8
10
18
s PhD.
odborný
3
5
8
asistent
lektor
0
2
2
výskumný
2
1
3
pracovník
tajomník
0
1
1
fakulty
odborné
0
3
3
referentky
19
27
46
Celkom
Interní zamestnanci
Kvalifikačná štruktúra
profesor
docent
odborný asistent s PhD.
odborný asistent bez PhD.
Celkom

počet
4
7
14
3
28

Prepočítaný stav
muži
ženy
spolu
2
2
4
4
3
7
4,6

10

14,6

1,79

2,57

4,36

0

1,1

1,1

1,20

0,20

1,40

0

1

1

3

3

22,87

37,46

14,59

muži
2
4
4
1
11

ženy
2
3
10
2
17

Zamestnanci na menej ako týždenne ustanovený pracovný čas
Kvalifikačná štruktúra
počet
muži
profesor
0
0
docent
0
0
odborný asistent s PhD.
4
4
odborný asistent bez PhD.
5
2
lektor
2
0
11
6
Celkom

Ženy
0
0
0
3
2
5

Pomer celkového počtu študentov k celkovému počtu interných vedecko-pedagogických
zamestnancov FZ
Celkový počet vedecko- Celkový
počet Pomer celkového počtu študentov
pedagogických
študentov FZ I. k celkovému
počtu
vedeckozamestnancov FZ/s PhD.
a II. stupňa
pedagogických zamestnancov FZ
39/32
619
15,87/19,34
Spolu so zamestnancami na menej ako týždenne ustanovený pracovný čas sa na zabezpečení
vzdelávacieho procesu na FZ podieľa 39 pedagogických pracovníkov.
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Pomer celkového počtu študentov k celkovému počtu vedecko-pedagogických zamestnancov
FZ podieľajúcich sa na zabezpečení vzdelávacieho procesu FZ
Celkový
počet
vedecko- Celkový
počet Pomer celkového počtu študentov
pedagogických zamestnancov študentov FZ I. k celkovému
počtu
vedeckoFZ na plný úväzok /s PhD.
a II. stupňa
pedagogických zamestnancov FZ
28/25
619
22,11/24,76
Zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti
Kvalifikačná štruktúra
počet
profesor
0
docent
0
odborný asistent s PhD.
7
odborný asistent bez PhD.
21
28
Celkom

muži
0
0
3
2
5

Ženy
0
0
4
19
23

Priemerný vek vedecko-pedagogických zamestnancov FZ
profesor
docent
odborný asistent s PhD.
odborný asistent
lektor

Priemerný vek
54
57
45
48
44
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KATEDRY
Katedra ošetrovateľstva
Vedúca katedry
Interní pedagogickí pracovníci
profesor
profesor
docent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
Externí pedagogickí zamestnanci
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
Katedra fyzioterapie
Vedúci katedry – poverený vedením
katedry
Interní pedagogickí pracovníci
profesor
profesor
docent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
lektor
lektor
Externí pedagogickí zamestnanci
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.,
mim. prof.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
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.
PhDr. Alena Kostolániová
PhDr. Anna Mistríková
PhDr. Ingrid Červeňanová
Mgr. Bc. Anetta Dubrovayová
Mgr. Viera Janovská
PhDr. Zuzana Kuljačková
Mgr. Darina Pastorková
PhDr. Slávka Petrová
Mgr. Tatiana Pobežalová
PhDr. Martina Tulpíková
Mgr. Jana Vagačová

doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FECTS.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD
Mgr. Patrícia Baňárová
Mgr. Miroslav Černický
Bc. Mgr. Ján Kotyra, PhD.
MUDr. Miroslav Malay
Bc. Iveta Jarábková
Bc. Mgr. Patrícia Hamříková
MUDr. Renáta Berová
MUDr. Vladimír Buran
MUDr. Richard Centový
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odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent

MUDr. Alžbeta Ďatelová
MUDr. Barbora Kulová
MUDr. Martina Sameková
MUDr. Zuzana Takáčová

Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
Vedúci katedry
Interní pedagogickí pracovníci
odborný asistent
PaedDr. Eva Králová, PhD.
odborný asistent
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
odborný asistent
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
MUDr. Branislav Moťovský, PhD
odborný asistent
MUDr. Oto Smatana
odborný asistent
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
odborný asistent
PhDr. Soňa Bučková
Externí pedagogickí pracovníci
docent
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
odborný asistent
MUDr. Miroslav Pavlík, PhD.
odborný asistent
MUDr. Miroslav Bočák
odborný asistent
Ing. Andrea Julény
odborný asistent
MUDr. Richard Centový
odborný asistent
MUDr. Andrea Cimprichová
odborný asistent
MUDr. Terézia Drobná
odborný asistent
MUDr. Alžbeta Ďatelová
odborný asistent
MUDr. Dušan Gaša
odborný asistent
PhDr. Katarína Harvanová
odborný asistent
JUDr. Ivan Králik
odborný asistent
PhDr. Anna Nagyová
odborný asistent
MUDr. Dušan Poliak
odborný asistent
MUDr. Marcel Mišák
odborný asistent
MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD.
odborný asistent
MUDr. Dagmar Lalinská
odborný asistent
MUDr. Andrea Schhwandner
odborný asistent
MUDr. Katarína Žitňanová
odborný asistent
ThDr. Mgr. Thlic. Juraj Sedláček, PhD.,
dis.
odborný asistent
Mgr. Elena Štefíková, MPH.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Vedúca katedry
Interní pedagogickí pracovníci
docent
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
docent
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH.
docent
doc. MUDr. Vladimír Oleár, PhD.
docent
doc. Rastislav Maďar, PhD.
odborný asistent
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
odborný asistent
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Externí pedagogickí pracovníci
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odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent

RNDr. Branislav Cích
MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH.
MUDr. Miroslav Gogora, CSc.
MUDr. Nataša Chovancová
MVDr. Henrieta Kocianová
Mgr. Jarmila Kosorínová
RNDr. Iveta Ondrušková
RNDr. Mária Poláková, PhD.
Ing. Jana Netriová, PhD.
Mgr. Lucia Dorová
Mgr. Kristína Horská
Mgr. Miroslava Juríková
Ing. Dagmar Műllerová

Katedra telesnej výchovy a športu
Vedúci katedry
Interní pedagogickí pracovníci
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
Kliniky
klinika
gynekologickopôrodnícka

PaedDr. Lubomír Král, PhD.
PaedDr. Lubomír Král, PhD.
PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
PaedDr., PhDr. Tatiana Nevolná, PhD.

prednosta kliniky

zástupca prednostu kliniky pre
pedagogiku a praktickú výučbu

MUDr. Peter Kaščák,
PhD.
MUDr. Oto Smatana

PhDr. Eva Červeňanová, PhD.

očná

MUDr. Marek
Káčerik, PhD.

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

otorinolaryngologická

neobsadené

psychiatrická

MUDr. Branislav
Moťovský, PhD.

PhDr. Darina Šimovcová, PhD.

MUDr. Pavol
Šimurka, PhD.

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

chirurgická

klinika pediatrie
a neonatológie

PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
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2 ČINNOSŤ KATEDIER
KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Pedagogická činnosť v predmetoch (vyučované predmety v LS akademického roku
2014/2015 a v ZS akademického roku 2014/2015 (bez ošetrovateľskej praxe) vo všetkých
študijných programoch a vo všetkých stupňoch štúdia
- OSE:
LS – 27 predmetov ZS – 30 predmetov
spolu 57 predmetov
- FYZ:
LS – 6 predmetov
ZS – 7 predmetov
spolu 13 predmetov
- LVMZ: LS – 4 predmety
ZS – 3 predmety
spolu 7 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
- členovia skúšobných komisií na FZ pre rigorózne skúšky v odbore OSE, pre štátne
záverečné skúšky v odbore OSE (bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo,
magisterský študijný program Ošetrovateľstvo), v odbore LVMZ, pre záverečné
skúšky v špecializačnom študijnom programe ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
chirurgie
- členovia skúšobných komisií mimo FZ TnUAD (Komisia pre špecializačnú skúšku
v odbore „Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie“ JLF UK v Martine –
PhDr. M. Mišinová, PhD.; Komisia pre špecializačnú skúšku v odbore
„Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii“ JLF UK v Martine – PhDr. D. Šimovcová,
PhD.);
- členovia hodnotiacej komisie pre fakultné kolo ŠVOČ;
- člen hodnotiacej komisie na 10. Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii,
FSEV TnUAD v Trenčíne (PhDr. N. Poliaková, PhD.),
- zabezpečenie výučby v špecializačnom štúdiu „Ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii“ a „Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie“,
- vedenie a oponovanie záverečných prác:
Bakalárske práce:
Vedenie:
LS – 47 prác
ZS – 47 prác
spolu 94 prác
Oponovanie: LS – 46 prác
ZS – 0 prác
spolu 46 prác
Diplomové práce:
Vedenie:
LS – 59 prác
ZS – 60 prác
spolu 119 prác
Oponovanie: LS – 45 prác
ZS – 0 prác
spolu 45 prác
Rigorózne práce:
Vedenie:
LS – 2 práce
ZS – 3 práce
spolu 5 prác
Oponovanie: LS – 13 prác
ZS – 9 prác
spolu 22 prác
Špecializačné práce:
Vedenie:
LS – 12 prác
ZS – 0 prác
spolu 12 prác
Oponovanie: LS – 0 prác
ZS – 0 prác
spolu 0 prác
- Vedenie ŠVOČ:
ŠVOČ
LS – 4 práce
ZS – 0 prác
spolu 4 práce
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Ostatné aktivity členov KOSE
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., doc.
PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Katarína
Gerlichová, PhD., PhDr. Eva Červeňanová, PhD.),
- členstvo vo Vedeckej rade TnUAD (prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., doc.
PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.),
- členstvo v Disciplinárnej komisii FZ TnUAD (za katedru PhDr. Mariana Mišinová,
PhD. – predseda Disciplinárnej komisie, za študentov Lucia Vlková),
- členstvo v Akademickom senáte FZ TnUAD (za katedru PhDr. Katarína Gerlichová,
PhD., PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Darina Šimovcová, PhD., za študentov Martina
Balajová),
- členstvo v Akademickom senáte TnUAD (za katedru PhDr. Katarína Gerlichová,
PhD., PhDr. Kamila Jurdíková, za študentov Monika Holubová),
- koordinátor rozvrhov za KOSE a FZ TnUAD (PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.),
- koordinátor praxe FZ TnUAD (PhDr. Darina Šimovcová, PhD.),
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., doc. MUDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.,
PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., PhDr. Nikoleta
Poliaková, PhD.),
- členstvo redakčných radách časopisov mimo FZ TnUAD (v redakčnej rade časopisu
Acta misiologica – prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., v redakčnej rade časopisu
Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství, ISSN 1212-723X, vydáva
LF UK v Hradci Králové – doc. PhDr.Dagmar Mastilikaová, PhD.),
- členstvo v Edičnej rade FZ TnUAD (PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Nikoleta
Poliaková, PhD.).
Vedecko-výskumné zameranie
- manažment ošetrovateľskej starostlivosti o chronické/nehojace sa 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, v rehabilitácii),
- transkultúrne ošetrovateľstvo,
- Bazálna stimulácia v ošetrovateľstve,
- špecifiká komunikácie v zdravotníctve,
- kvalita života, trendy v ošetrovateľstve (vzdelávanie, psychická a fyzická záťaž
sestier),
- paliatívna starostlivosť,
- metodológia výskumu v zdravotníctve.
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KATEDRA FYZIOTERAPIE
Pedagogická činnosť v predmetoch (vyučované predmety v LS akademického roku
2014/2015 a v ZS akademického roku 2014/2015 (bez fyzioterapeutickej praxe) vo všetkých
študijných programoch a vo všetkých stupňoch štúdia
- FYZ:
LS - 14 predmetov ZS - 14 predmetov
spolu 28 predmetov
- OŠE:
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 „Ošetrovateľstvo v psychiatrii“
(Mgr. Miroslav Černický),
- pedagogická činnosť na Univerzite tretieho veku TnUAD (Mgr. Černický, Mgr.
Bc. Kotyra, PhD.),
- členovia skúšobných komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore FYZ a OŠE (1.
stupeň),
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác:
Vedenie:
LS - 44 prác
ZS - 38 prác
spolu 82 prác
Oponovanie:
LS - 38 prác
ZS - 0 prác
spolu 38 prác
- Vedenie SVOČ :
SVOČ
LS - 4 práce
ZS – 0 prác
spolu 4 práce
Ostatné aktivity členov KFYZ
- členstvo vo Vedeckej rade TnUAD (doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.),
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.),
- členstvo v Disciplinárnej komisii FZ TnUAD (za katedru Mgr. Miroslav Černický, za
študentov Marek Šmehýl),
- členstvo v Akademickom senáte FZ TnUAD (za katedru Mgr. Patrícia Baňárová, za
študentov Michaela Krajňaková),
- členstvo vo vedeckej rade vo VR Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita,
Brno, Česká republika (prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., L.LM),
- koordinátor ŠVOČ na FZ TnUAD (Mgr. Patrícia Baňárová),
- koordinátor rozvrhov za KFYZ (Mgr. Patrícia Baňárová),
- koordinátor fyzioterapeutickej praxe (Mgr. Miroslav Černický),
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD., Mgr. Patrícia Baňárová).
Vedecko-výskumné zameranie
- fyzioterapia v klinických odboroch (predovšetkým neurológia, ortopédia,
traumatológia a onkológia),
- funkčné poruchy pohybového systému,
- hyperbarická oxygenoterapia a pohybový systém (zameranie na dýchaciuu gymnastiku
počas HBOT, neurologické diagnózy a šport),
- laseroterapia.
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KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD V ZDRAVOTNÍCTVE
Pedagogická činnosť v predmetoch (vyučované predmety v LS akademického roku
2014/2015 a v ZS akademického roku 2014/2015 (bez laboratórnej praxe) vo všetkých
študijných programoch a vo všetkých stupňoch štúdia
- LVMZ: LS - 21 predmetov ZS - 15 predmetov spolu 36 predmetov
- FYZ:
LS - 3 predmety
ZS - 3 predmety
spolu 6 predmetov
- OŠE:
LS - 2,5 predmetu ZS - 2 predmety
spolu 4,5 predmet
Ostatné pedagogické aktivity:
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.),
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (RNDr. Vladimír Meluš, PhD.),
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.),
- členka redakčnej rady česko-slovenského odborného časopisu Nozokomiálne
nákazy (doc. MUdr. Mária Štefkovičová Mária, PhD., MPH.
- pedagogická činnosť na Univerzite tretieho veku TnUAD (RNDr. Vladimír Meluš,
PhD. MPH., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.),
- členovia skúšobných komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore LVMZ a OŠE
(1. stupeň)
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác:
Vedenie:
LS - 13 prác
ZS - 13 prác
spolu 26 prác
Oponovanie:
LS - 16 prác
ZS - 0 prác
spolu 16 prác
- vedenie SVOČ:
SVOČ
LS - 5 prác
ZS – 0 prác
spolu 5 prác
Vedecko-výskumné zameranie
- hyperbarická oxygenoterapia,
- preventívna diagnostika karcinómu prsníka,
- problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie,
preventívne programy,
- populačná analýza špecifických biochemických parametrov pri štúdiu vybraných
- ochorení,
- využitie laboratórnych vyšetrovacích metód v oblasti verejného zdravotníctva pri
vyšetrovaní rizikových expozičných faktorov,
- chemopreventívny, chemoterapeutický/ antineoplastický a modulačný potenciál
prírodných látok v prevencii a podpornej liečbe onkologických ochorení,
- verejné zdravotníctvo, zdravie populácie a spôsoby ako predchádzať chorobám,
- neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné
choroby, pracovné prostredie a zdravie.
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KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Pedagogická činnosť v predmetoch (vyučované predmety v roku 2014 = 2013/14 – letný
semester, 2014/15 – zimný semester)
Letný semester 2013/2014
Predmet
Študijný program
Stupeň
Forma
Ročník
OSE/FYZIO/LVMZ
štúdia
štúdia
Telesná výchova
Fyzioterapia,
1.
denná
1.
a pohybové aktivity I.
Telesná výchova 2.,4., 6.,
Ošetrovateľstvo,
1.
denná
1.-3.
8.,10.
Fyzioterapia, LVMZ
Telesná výchova 2.,4., 6.,
8.,10.
Športové hry

Ďalšie súčasti TnUAD

1.
2.
1.

denná

Študijný program
OSE/FYZIO/LVMZ
Fyzioterapia,
Fyzioterapia,

Stupeň
štúdia
1.
1.

Forma štúdia

Ošetrovateľstvo,
Fyzioterapia,
LVMZ
Ďalšie súčasti
TnUAD
Fyzioterapia,
Fyzioterapia

1.

denná

1.
1.

denná
1.
denná/externá 2.

Ošetrovateľstvo,
Fyzioterapia,
LVMZ

1.

denná

Ošetrovateľstvo,
Fyzioterapia, LVMZ

Zimný semester 2014/2015
Predmet
Fyziológia telesných cvičení
Telesná výchova a pohybové
aktivity I.
Telesná výchova 1.,3., 5., 7.,9.

Komunikácia vo fyzioterapii
Biomechanika pohybového
aparátu
Športové hry

denná

1.-3.
1.-2.
1.-3.

Ročník

denná/externá 3.
denná
1.

2.

1.-3.
1.-2.

1.-3.

Ostatné pedagogické aktivity
- členovia skúšobných komisií na FZ pre štátne záverečné skúšky (bakalársky
študijný program Ošetrovateľstvo, magisterský študijný program Ošetrovateľstvo),
bakalársky študijný program LVMZ),
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác:
Vedenie:
LS - 25 prác
ZS - 27 prác
spolu 52 prác
Oponovanie:
LS - 38 prác
ZS - 0 prác
spolu 38 prác
- Vedenie SVOČ :
SVOČ
LS - 1 práce
ZS – 0 prác
spolu 1 práce
Ostatné aktivity členov KTVŠ
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- členstvo v Akademickom senáte FZ TnUAD (za katedru PhDr. Lubomír Král, PhD.,),
členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(PaedDr. Lubomír Král, PhD.),
- členstvo v edičnej rade FZ TnUAD (PaedDr. Lubomír Král, PhD.),
- člen metodickej komisie Slovenskej lyžiarskej asociácie (PaedDr. Lubomír Král,
PhD.),
- lektor Slovenskej lyžiarskej asociácie(PaedDr. Lubomír Král, PhD.),
 predseda komisie pre 1. a 2. atestáciu učiteľov pri MPC, v odboroch:
- Pedagogický a výchovný pracovník,
- Telesná a športová výchova,
- Tréner športovej školy a športovej triedy (PaedDr. Lubomír Král, PhD.),
 členka odbornej komisie pre 1. a 2. atestačnú skúšku učiteľov Telesnej a športovej
výchovy (PaedDr. PhDr. Tatiana Nevolná, PhD.),
 členka Slovenskej plaveckej federácie (PaedDr. PhDr. Tatiana Nevolná, PhD.),
 výkonná členka vodnej záchrannej služby SČK Slovenskej republiky (PaedDr. PhDr.
Tatiana Nevolná, PhD.).
Vedecko-výskumné zameranie:
 športová edukológia, športová humanistika, kinantropológia,
 teória a didaktika snežných športov,
 teória a didaktika plávania,
 kvalita života, pohyb a zdravie,
 fyziológia záťaže,
 zdravotná a liečebná TV,
 hydrokinezioterapia a iná pohybová liečba vo vodnom prostredí,
 personálne a interpersonálne vlastnosti osobnosti (sebahodnotenie, akademická
prokrastinácia, komunikačné zručnosti osobnosti, a iné),
 kvalita života a diabetes mellitus, zdravý životný štýl,
 hyperbarická oxygenoterapia,
 športová kinezioterapia,
 oblasť sociálnej práce/ práca so seniormi, adopcie detí/.
Športové aktivity - 2013/2014
Turnaje:
Futbalový turnaj TnUAD
Volejbalový turnaj TnUAD
Florbalový turnaj TnUAD
Basketbalový turnaj TnUAD
Hokejový turnaj TnUAD
 Spoluorganizácia: Športový deň TnUAD
Športové aktivity - 2014/2015
Turnaje:
Futbalový turnaj TnUAD
Volejbalový turnaj TnUAD
Florbalový turnaj TnUAD
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KATEDRA KLINICKÝCH, TEORETICKÝCH A ŠPECIÁLNYCH DISCIPLÍN
Pedagogická činnosť v predmetoch
- pedagógovia Katedry klinických, teoretických
a špeciálnych disciplín zabezpečujú výučbu klinických predmetov vo všetkých študijných
programoch
- anatómia, klinická propedeutika, ošetrovateľstvo v gynekológii,
ošetrovateľstvo v chirurgii, ošetrovateľstvo v pediatrii, ošetrovateľstvo vo vnútornom
lekárstve, ošetrovateľstvo vo vybraných chirurgických odboroch, chirurgia a úrazová
chirurgia, ošetrovateľstvo v onkológii, patologická anatómia. Podieľajú sa aj na výučbe
ďalších predmetov: anglický jazyk, manažment v ošetrovateľstve, latinský jazyk.
Ostatné pedagogické aktivity
- členovia skúšobných komisií na FZ pre štátne záverečné skúšky (bakalársky
študijný program Ošetrovateľstvo, magisterský študijný program Ošetrovateľstvo),
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác:
Vedenie:
LS - 27 prác
ZS - 30 prác
spolu 57 prác
Oponovanie:
LS - 20 prác
ZS - 0 prác
spolu 20 prác
Ostatné aktivity členov KKTŠD
- členstvo vo Vedeckej rade TnUAD (MUDr. Marián Kaščák, PhD.),
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(MUDr. Marián Kaščák, PhD., MUDr. Peter Kaščák, PhD., MUDr. Pavol Šimurka,
PhD., PhDr. Soňa Bučková),
- členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu: medzinárodný
vedecký časopis Ars Inter Culturas (databázy Google Scholar, Index Copernicus),
Institut Muziky, Akademia Pomorska, Słupsk Polsko), ISSN 2083-1226 (PaedDr.
Králová Eva,. PhD.),
- podpredseda Odbornej pracovnej skupiny „A“ pre tráviaci systém a metabolizmus
Ministerstva zdravotníctva SR, od 3. 9. 2012 (MUDr. Marián Kaščák, PhD.)
Vedecko-výskumné zameranie
- manažment ošetrovateľskej starostlivosti o chronické/nehojace sa rany so zameraním
na proces hojenia vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie,
- klinické
odbory
(vnútorné
lekárstvo,
pediatria,
geriatria,
neurológia, chirurgia, psychiatria),
- gastroenteterológia, hepatológia,
- kvalita života,
- paliatívna starostlivosť,
- metodológia výskumu v zdravotníctve.

3 VZDELÁVANIE
V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v súlade so
Zákonom 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, Smernici
európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES a s princípmi Bolonskej deklarácie. Zároveň sa
vzdelávanie riadi Študijným poriadkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
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v Trenčíne. Ciele vo vzdelávaní vychádzajú z Dlhodobého zámeru FZ TnUAD na roky 20132020.
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 v zdravotníckom povolaní sestra: Ošetrovateľská
starostlivosť v odboroch chirurgie, Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
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
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
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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“).
Špecializačné študijné programy
V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 sa realizuje externou formou. Teoretická časť
špecializačného štúdia je realizovaná v priestoroch FZ TnUAD a praktická časť
špecializačného štúdia je realizovaná vo Fakultnej nemocnici Trenčín.
Študijné programy akreditované MZ SR:
V akademickom roku 2009/2010 fakulta získala 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.
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Počty študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne k 31.10.2014
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Odbor
FYZDB
73
64
55
0
LVMZDB
31
33
13
0

Spolu
192
77

OŠETDB

84

63

39

0

186

FYZEB

0

5

7

0

12

OŠETEB

0

0

22

0

22

OŠETDM

7

5

0

0

12

OŠETEM

47

71

0

0

118

Spolu I. a II. stupeň

242

241

136

0

619

OŠETR

0

25

9

4

38

Spolu OŠETR

0

25

9

4

38

ŠŠ v psychiatrii

7

ŠŠ odboroch chirurgie

11

Spolu špecializácie

18

Spolu všetci

260

18
266

145

4

675

Absolventi 2013/2014
Študijný program
FYZDB
OŠETDB
LVMZDB
FYZEB
OŠETEB
LVMZEB
OŠETDM
OŠETEM
Spolu

Spolu
45
39
15
12
37
7
15
82
252
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3.1 HODNOTENIE KVALITY VÝUČBY
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vrátane jej súčastí, t.j. aj Fakulty
zdravotníctva, má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa medzinárodných
európskych noriem EN ISO 9001:2008. Súčasťou uvedeného Systému manažérstva kvality
podľa ISO 9001 je vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
Jeho základom sú „Kritériá vnútorného systému kvality“ (ďalej len KVSK) a to konkrétne
KVSK A1 až A6 a KVSK B1 až B6, ktoré stanovila Akreditačná komisia na základe § 82 ods.
7 zákona č. 131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Hodnotenie študijných programov FZ sa realizuje od akademického roka 2013/2014 na
základe Metodického pokynu v Systéme hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD
v Trenčíne – hospitačná činnosť v hodnotených predmetoch, úspešnosť štúdia, spätná väzba
študentov na kvalitu študijného programu, spätná väzba zamestnávateľov, hodnotenie
vedecko-výskumnej činnosti.
Prednášky a semináre sú realizované v súlade s informačnými listami, zamerané na najnovšie
vedecké poznatky z oblasti ošetrovateľstva, fyzioterapie, laboratórnych vyšetrovacích met´do
v zdravotníctve a medicíny. V predmetoch zatiaľ vo významnejšej miere absentuje výuka
s využitím E-learningu. Pre niektoré predmety absentuje ešte literatúra, ale študenti majú
k dispozícii materiál od vyučujúcich, prípadne v niektorých predmetoch už aj materiál v Elearningu. Dobudovanie E-learningu je cieľom pre nasledujúce obdobie.
Významným pre fakultu je trvalý záujem o štúdium a uplatnenie absolventov na trhu práce www.lepsieskoly.sk.
Kladom je kvalita výučby, o čom svedčia aj výsledky hodnotenia študentmi a garantmi
študijných programov. Pozitívom je, že študijné programy sú vo veľkej miere zamerané na
praktickú výučbu v prirodzených podmienkach, silné je obsahové spojenie s FN TN, RÚVZ
v Trenčíne a ďalšími zdravotníckymi zariadeniami. Kvalita výučby je daná predovšetkým
kvalitou vedecko-pedagogických pracovníkov, ich prístupom k výučbe a k študentom.
O kvalite študijných programov svedčí aj úroveň záverečných prác, ktoré sú prezentované na
konferenciách medzinárodnej úrovne a publikované sú vo vedeckých domácich
i zahraničných časopisoch.
Príležitosťou pre ďalší rozvoj študijných programov je využitie potrieb vzdelávania
v nelekárskych zdravotníckych odboroch predovšetkým trenčianskeho regiónu, súčasne je
však zreteľný aj nadregionálny dopyt po vzdelávaní v ošetrovateľstve. Ďalšími príležitosťami
sú: zapojenie
fakulty do programov Erasmus, realizácia špecializačného štúdia
v zdravotníckom povolaní sestra v odboroch chirurgie a psychiatria, „reakreditácia“
sústavného vzdelávania „Mentor pre ošetrovateľskú prax“. Významnou príležitosťou je
možnosť vydania nových VŠ učebníc v rámci projektu Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie. Príležitosťou pre rozvoj
fakulty je aj aktuálne riešený projekt Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a
výskumu na TnUAD prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie. Významným pre
vedeckú a publikačnú činnosť je možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch Zdravotnícke
listy a University Review, ktorých vydavateľom je TnUAD.
Návrhy a opatrenia za účelom skvalitnenia vzdelávania:
Pre skvalitnenie výučby je dôležité pokračovať v zabezpečovaní programu materiálnym
a technickým vybavením, prípravou vysokoškolských učebníc a skrípt pre všetky študijné
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programy ktorých je do konca roku 2015 naplánovaných 20 v rámci získaného projektu,
pričom do tlače bolo zaslaných prvých 6 učebníc. Pre skvalitnenie odboru je nutné využívať
všetky dostupné možnosti propagácie štúdia, zapájať študentov do ŠVOČ, do VVČ na fakulte,
zapájať študentov a pedagógov do programu Erasmus, podporovať výučbu jazykov nielen
študentov, ale aj pedagógov.
Odporúčania pre inováciu vo vzdelávaní:
- aktualizovať obsah a rozsah predmetov (realizované v rámci KA),
- zvýšiť úroveň výučby predmetov s využitím E-learningu (postupne sa realizuje, napr.
Teória ošetrovateľstva, Ošetrovateľský proces, Komunikácia.....cieľom bude vytvoriť
vhodný podiel e-learningu a kontaktnej výučby a skúšania),
- zvýšiť frekvenciu priebežného hodnotenia,
- vytvoriť vlastné vysokoškolské učebnice (6 publikácií bolo odovzdaných do tlače,
ďalšie sú rozpracované),
- zaradiť výučbu anglického jazyka vo forme výberového predmetu (práca s odborným
textom, anglický jazyk pre nelekárske profesie) (realizované v rámci KA),
- podporovať účasť študentov na mobilitách v zahraničí kde využijú svoje jazykové
kompetencie,
- umožniť ďalšie odborné vzdelávanie vysokoškolských učiteľov.
Pre kvalitu vzdelávania má význam aj niekoľko ďalších aspektov:
Teoretické predmety (prednášky):
a) priebežné hodnotenie:
- povinná min. 80% účasť na prednáškach
- individuálne, napríklad aktívna účasť študentov na prednáškach, vypracovanie
seminárnej práce
b) záverečné hodnotenie:
- ústna skúška/písomná skúška ( test, prípadne vypracovanie seminárnej práce na
zadanú tému)
Teoreticko – praktické predmety (prednášky + semináre/stáže):
c) 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
d) záverečné hodnotenie:
- ústna skúška/písomná skúška (test)
Praktické predmety (laboratórne cvičenia + cvičenia v zdravotníckych zariadeniach)
e) priebežné hodnotenie:
- povinná 100% účasť na cvičeniach (v odôvodnených prípadoch 90%)
- priebežné hodnotenie praktických zručností (demonštrovanie) a teoretických
vedomostí (ústne/písomné priebežné skúšanie) v určených časových úsekoch
f) záverečné hodnotenie: teoreticko – praktická skúška.
Kvalitu 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.
23

Záverečné práce
Témy záverečných prác sú schvaľované na jednotlivých katedrách FZ podľa študijných
programov a na Kolégiách dekana, sú zadané do AIS v termínoch, ktoré určuje Študijný
poriadok TnUAD v Trenčíne. Vedúcimi a oponentmi prác sú predovšetkým interní a externí
zamestnanci Fakulty zdravotníctva vrátane prednostov kliník. Témy sú spracovávané v súlade
s požiadavkami praxe. Na vypracovanie záverečných prác študenti využívajú fakultný
„Manuál pre záverečné práce“, ktorý je vypracovaný vzhľadom na špecifiká jednotlivých
študijných odborov FZ. Vo februári 2014 bola zaslaná do tlače publikácia dvoch odborných
asistentiek z Katedry ošetrovateľstva pod názvom „Metodika písania záverečnej práce pre
nelekárske zdravotnícke odbory ošetrovateľstvo a fyzioterapia“, ktorá je určená pre študentov
v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia.
3.2 KLINICKÁ PRAX
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. Prax zahŕňa najmenej 2
300 hodín počas štúdia.
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.
Prax zahŕňa najmenej 2 040 hodín počas štúdia.
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. Prax zahŕňa najmenej
1 650 hodín počas štúdia.
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
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).
Výučbové základne pre klinickú prax:
1. Fakultná nemocnica Trenčín,
2. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Červená, s.r.o. v Ilave.
3. Mestská poliklinika Dubnica m.p.o. Agentúra domácej ošetrovateľskej služby.
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4. Diecézna charita Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra.
5. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava.
6. Privátna urologická ambulancia, s.r.o..
7. REFUGIUM, n.o.
8. ADOS-SALUS, s.r.o.
9. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sestrička, s.r.o.
10. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sestrička Trenčín.
11. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Silvia Marčeková.
12. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti sv. Tadeáša.
13. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Trenčín.
14. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom.
15. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
16. Nemocnica Bánovce, s.r.o.
17. Nemocnica s poliklinikou Partizánske.
18. Nemocnica s poliklinikou Čadca.
19. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica.
20. Nemocnica s poliklinikou Bojnice.
21. Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová.
22. Hotel Most Slávy, s.r.o.
23. Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO.
24. Léčebné lazně Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.
25. Kúpele Trenčianske Teplice.
26. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.
27. Rehamedik s.r.o.
28. Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry.
29. Oddelenie bioptickej a cytologickej diagnostiky, HISTAMED, s.r.o. Trenčín.
30. Nemocnica Svätého Michala, a.s. Bratislava.
31. Národná transfúzna služba Slovenskej republiky.
32. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Vyučovací proces je počas akademického roka zabezpečovaný internými a externými
zamestnancami Fakulty zdravotníctva, Fakultnej nemocnice Trenčín a odborníkmi najmä
z oblasti medicíny, práva, manažmentu a výskumu.
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3.3 MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
V roku 2014 bolo priznané motivačné štipendium na základe Štipendijného poriadku TnUAD
a Pravidiel pre priznanie motivačného štipendia a sociálnej podpory študentom FZ TnUAD
v Trenčíne 21 študentom za vynikajúci prospech a 14 študentom za vynikajúce záverečné
práce, za aktivity pre FZ, za športovú reprezentáciu FZ a TnUAD, za aktívnu účasť
a umiestnenie v ŠVOČ FZ TnUAD v Trenčíne.
3.4 ERASMUS 2014
Vyslaní pedagógovia
Meno
a Katedra
priezvisko
Eva
Katedra
Červeňanová
ošetrovateľstva

Účel
cesty
Výučba

Trvanie
mobility
31.3.20144.4.2014

Nikoleta
Poliaková

Katedra
ošetrovateľstva

Výučba

31.3.20144.4.2014

Darina
Šimovcová

Katedra
ošetrovateľstva

Výučba

31.3.20144.4.2014

Prijatí pedagógovia
Meno
a Katedra
priezvisko
Anna Krátka Katedra
ošetrovateľstva
Błażej
Łyszczarz
Vyslaní študenti - štúdium
Meno
a Katedra
priezvisko
David Pimek Katedra
fyzioterapie
Barbora
Ondrušová

Účel
cesty
Výučba

Trvanie
mobility
13.5.201415.5.2014

Výučba

26.4.20141.5.2014

Účel
cesty
Štúdium

Trvanie
mobility
1.2.201430.6.2014

Štúdium

1.2.201430.6.2014

Katedra
fyzioterapie

Vyslaní študenti - stáž
Meno
a Katedra
priezvisko
Patrícia
Katedra
Harezníková
ošetrovateľstva
Lucia Ševčeková Katedra
ošetrovateľstva

Účel
cesty
Stáž
Stáž

Prijímajúca inštitúcia
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta humanitních
studií, ČR
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta humanitních
studií, ČR
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta humanitních
studií, ČR
Vysielajúca inštitúcia
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta humanitních
studií, ČR
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Colegium Medicum, Toruń, PL
Vysielajúca inštitúcia
Univerzita
Palackého
v Olomouci,
Fakulta
zdravotnických věd, ČR
Univerzita
Palackého
v Olomouci,
Fakulta
zdravotnických věd, ČR

Trvanie
mobility
1.6.2014
1.9.2014
1.6.2014
1.9.2014

Vysielajúca inštitúcia
– – Fakultní nemocnice
Brno, ČR,
– – Fakultní nemocnice
Brno, ČR,
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Zoznam partnerských univerzít v programe ERASMUS+
Kód

Partner

CZ OLOMOUC01
CZ ZLIN01
HU GYOR01
PL_PULTUSK01

Univerzita Palackého v Olomouci

PL TORUN01
P BRAGANC01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
Instituto Politecnico de Braganca

Tomas Bata University in Zlin
Széchenyi István University
Pultusk Academy of Humanities
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4 VEDA A VÝSKUM
Odborná činnosť zameraná na vedu a výskum sa zameriava na nasledovné oblasti:
A. 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.
B. Publikačná činnosť Fakulty zdravotníctva.
C. Granty a projekty.
D. Študentská vedecká odborná činnosť.
E. Spolupráca fakulty s inými organizáciami.
F. 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.
4.1 KONFERENCIE
1. Pohyb a zdravie XI., Trenčín, 10. 4. 2014
Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
Univerzita Karlova v Praze, Wydział Wychovania Fizycznego, Wydział Muzyki,Uniwersytet
Rzeszovski
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika,
PhD.
Počet účastníkov: 92
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 58 prednášok.
Publikačný výstup: 2 zborníky (ISBN: 978-80-8075-643-7, ISBN: 978-80-8075-644-4), 17
vedeckých publikácií publikovaných in extenzo vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy
2. XIII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 40. Gressnerove dni –
9.-11.4.2014
Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Spoluorganizátori: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť, Fakultná nemocnica
Trenčín, Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Spolok lekárov
v Trenčíne.
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti respiračných
ochorení v geriatrii.
3. Ošetrovateľstvo a zdravie VIII., Trenčín, 16. 4. 2014
Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčiansky
samosprávny kraj, Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie, ÖGVP, Rakúska
spoločnosť pre vaskulárne ošetrovateľstvo Viedeň, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská
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fakulta, Ústav ošetřovatelství, Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek v Trenčíne.
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika,
PhD. a prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, hlavného hygienika SR z Úradu verejného
zdravotníctva SR.
Počet účastníkov: 90
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva
a verejného zdravotníctva, v rámci troch blokov odznelo 18 prednášok a odprezentovaných
bolo 6 posterov .
Publikačný výstup: recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného vedeckého
časopisu Zdravotnícke listy (1/2014), 7 vedeckých publikácií publikovaných in extenzo vo
vedeckom časopise Zdravotnícke listy (3/2014).
4. Celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov pri SSSaPA –
30.5.2014
Typ podujatia: celoslovenská vedecká konferencia .
Spoluorganizátori: Sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej spoločnosti
sestier a pôrodných asistentiek, Fakultná nemocnica Trenčín, Veliteľstvo síl výcviku a
podpory OS SR – Zdravotnícka správa, Fakulta zdravotníctva TNUAD v Trenčíne.
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti sociálnej
a zdravotnej starostlivosti.
5.

MAMMO TREN-D´ 2014 - IX. medzinárodná vedecká konferencia mamológov,
Trenčín, 20. 06. 2014
Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologickou klinikou, s.r.o., GUTTA
Slovakia, s.r.o., Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika,
PhD.
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 978-80-8075-654-3)
6. VIII. Trenčiansky ošetrovateľský deň, Trenčín, 27. 10. 2014
Typ podujatia: celoslovenská vedecká konferencia .
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Fakultná nemocnica Trenčín, Regionálna
komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj, Oddelenie
zdravotníctva a humánnej farmácie.
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika,
PhD. a Mgr. Richarda Rybníčka, primátora mesta Trenčín.
Počet účastníkov: 81
Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva, v
rámci troch blokov odznelo 20 prednášok. Jeden blok s podtitulom Ošetrovateľstvo bez hraníc
bol zameraný na transkultúrne ošetrovateľstvo (s výmenou skúseností slovenských sestier
z práce v zahraničí), ďalšie dva bloky boli zamerané na konkrétne príklady z praxe
Publikačný výstup: zborník (ISBN 978-80-8075-678-9, EAN 9788080756789)
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7. VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike, Trenčín, 5.12.2014
Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej
rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologickou klinikou, s.r.o., SIEMENS
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika,
PhD.
Počet účastníkov: 170
Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mamodiagnostike
8. Farmakoekonomika na Slovensku, XXVII. 26. 11. 2014
Typ podujatia: Vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Kancelária WHO na Slovensku, Slovenská spoločnosť pre
Farmakoekonomiku, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, ISPOR Chapter Slovakia, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Počet účastníkov: 80
9. Farmakoekonomika na Slovensku, XXVIII., IX., Slovenská a česká farmakoekonomická
konferencia, 28.5.2014
Typ podujatia: Vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Kancelária WHO na Slovensku, Slovenská spoločnosť pre
Farmakoekonomiku, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, ISPOR Chapter Slovakia, Ispor
CZech Republic, Regional Chapter, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie o.z.
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Fakulta zdravotníctva TnUAD
Počet účastníkov: 100
4.2 ODBORNÉ SEMINÁRE
1.VICE VERSA, Trenčín, 26. 2. 2014
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.
2.Krajský odborný seminár pre sestry pracujúce v pediatrii, Trenčín, 9. 4. 2014
Typ podujatia: seminár
Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD, Pediatrická klinika Fakultná nemocnica
Trenčín.
Počet účastníkov: 43
Priebeh podujatia: Seminár bol zameraný na špecifiká pediatrickej zdravotnej a
ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s dyskomfortom: liečba bolesti v detskom veku,
nefarmakologické metódy manažmentu bolesti v ošetrovateľskej starostlivosti o detského
pacienta, eliminácia stresu v ošetrovateľskej starostlivosti o predčasne narodeného
novorodenca, ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s horúčkou.
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4.3 ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Študentská vedecká odborná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD, Trenčín, 14. 5. 2014
Súťažné sekcie: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
fyzioterapia, verejné zdravotníctvo.
Prezentované práce: Na fakultnom kole ŠVOČ bolo prezentovaných 18 súťažných prác, v 3
uvedených 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. Mariana Mišinová, PhD.
Členovia komisie: PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Prezentované práce:
1. ADAMÍKOVÁ Katarína: Fyzická záťaž v práci sestry
Vedúci práce: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
2. BOŠKOVÁ Monika: Zvláštne situácie vyskytujúce sa pri hospitalizácii
psychiatrických pacientov
Vedúci práce: PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
3. PERĎOCHOVÁ Martina: Vplyv kolostómie na aktivity denného života
Vedúci práce: PhDr. Kamila Jurdíková
4. SOKOL Rastislav: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s divertikulózou hrubého
čreva
Vedúci práce: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
5. VESELOVSKÁ Andrea: Komunikácia sestry s rodičmi detského pacienta
Vedúci práce: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
II. Sekcia Fyzioterapia
Predseda komisie: MUDr. Miroslav Malay
Členovia komisie: Mgr. Miroslav Černický
Mgr. Ján Kotyra, PhD.
Mgr. Patrícia Baňárová
Prezentované práce:
Kategória A (končiace ročníky):
1. KOSÁČOVÁ Veronika: Respiračná a posturálna funkcia bránice a jej význam pre
biomechaniku dýchania
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
2. NEUPAUEROVÁ Nikola: Liečebná telesná výchova u detí s chybným držaním tela
Vedúci práce: PaedDr. Lubomír Král, PhD.
Konzultant: Mgr. Miroslav Černický
3. ŠČAVNICKÁ Monika: Meranie funkčnej sebestačnosti u pacientov po cievnej
mozgovej príhode v IV. štádiu motorickej obnovy podľa Brunnstromovej
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
Kategória B (nekončiace ročníky):
1. BÁTKYOVÁ Lucia: Účinnosť masáží a bankovania pri bolestiach chrbta
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
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2. TOMÁŠOVÁ Michaela, KRAJŇAKOVÁ Michaela: Faktory ovplyvňujúce kvalitu
kardiovaskulárneho systému a sledovanie ich vplyvu na zdatnosť obehového systému
stanovenú pomocou Ruffierovej skúšky
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Baňárová
Konzultant: PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
III. Sekcia Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Predseda komisie: Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Členovia komisie: RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Prezentované práce:
1. AUGUSTÍN Michal: Testovanie genetických populačných parametrov génu pre
metyléntetrahydrofolátreduktázu
Vedúci práce: RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
2. BEBJAKOVÁ Zdenka: Laboratórna diagnostika infekčnej mononukleózy
Vedúci práce: MUDr. Daniela Tunegová
3. ČAVOJSKÁ
Miroslava:
Laboratórna
diagnostika
pri
terapii
novými
antikoagulanciami
Vedúci práce: Ing. Jana Netriová, PhD.
4. ĎURIČKOVÁ Tatiana: Pôvodcovia alimentárnych ochorení izolovaných zo sterov
z potravinárskych prevádzok
Vedúci práce: Mgr. Katarína Kašlíková
5. GENŠOROVÁ Zdenka: Heart fatty acid binding protein v laboratórnej diagnostike
ochorení srdca
Vedúci práce: Ing. Jana Netriová, PhD.
6. KALUSOVÁ Katarína: Stanovenie koncentrácie sodíka v pitnej vode a jeho vplyv na
ľudský organizmus
Vedúci práce: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Konzultant: RNDr. Iveta Ondrušková
7. KRUŽELOVÁ Simona: Využitie POCT technológií v teréne
Vedúci práce: Ing. Jana Netriová, PhD.
8. ŠEFCOVÁ Jana: Bakteriálna mikroflóra osídľujúca vysokoškolské internáty a jej
laboratórna diagnostika
Vedúci práce: Mgr. Katarína Kašlíková
Po zhodnotení všetkých aspektov boli súťažnými komisiami stanovení v jednotlivých
sekciách a kategóriách nasledovní víťazi:
Ošetrovateľstvo
PERĎOCHOVÁ Martina: Vplyv kolostómie na aktivity denného života
SOKOL Rastislav: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s divertikulózou hrubého čreva
Fyzioterapia
NEUPAUEROVÁ Nikola: Liečebná telesná výchova u detí s chybným držaním tela
TOMÁŠOVÁ Michaela, KRAJŇAKOVÁ Michaela: Faktory ovplyvňujúce kvalitu
kardiovaskulárneho systému a sledovanie ich vplyvu na zdatnosť obehového systému
stanovenú pomocou Ruffierovej skúšky
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
BEBJAKOVÁ Zdenka: Laboratórna diagnostika infekčnej mononukleózy
ČAVOJSKÁ Miroslava: Laboratórna diagnostika pri terapii novými antikoagulanciami

32

4.4 KURZY
Kvalita vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty bola v roku 2014 taktiež zvyšovaná
prostredníctvom nasledovných certifikovaných kurzov a školení financovaných z projektu
„Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné
vzdelávanie“ (ASFEU, ITMS kód: 26110230099). Uvedené kurzy sú významné pre
aktualizáciu a inováciu informačných listov pre všetky študijné program FZ.
1. Kurz muzikoterapie - Cesta k harmónii I.
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo; PaedDr. Eva Králová, Ph.D.; Miesto
konania: Praha, Česká republika; 4 dňový kurz – 4x1 deň; Termíny: 13.4.2014,
27.4.2014, 1.6.2014, 15.6.2014)
2. Prohlubující inovační seminář Bazální stimulace
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo; PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.,
PhDr., Mariana Mišinová, PhD., PhDr. Kamila Jurdíková; Miesto konania: Kováčová; 1
dňový kurz; Termíny: 31.5.2014)
3. Základný kurz NDT – Neurodevelopment treatment Bobath koncept
(inovácia študijného programu fyzioterapia; Mgr. Miroslav Černický; Miesto konania:
Žilina; 40 dňový kurz, rozsah 240 hodín; Termíny: 23.6.-18.7.2014 (21 dní), 12.1024.10.2014 (12 dní), 3.11.-9.11.2014 (7 dní))
4. 17th International Summer Course of Orff-Schulwerk
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo; PaedDr. Eva Králová, Ph.D.; Miesto
konania: Pomáz, Maďarsko; Termín: 8.7. - 13.7.2014)
5. Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo; PhDr. Mariana Mišinová, PhD., PhDr.
Kamila Jurdíková; Miesto konania: Martin; rozsah 67 hodín; Termín: 25.-29.8.2014)
6. Kinestetická mobilizace I
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo; PhDr. Nikoelta Poliaková, PhD., PhDr.
Iveta Matišáková, PhD.; Miesto konania: Most, Česká republika; rozsah 24 hodin (12
hodin teoretické výuky, 12 hodin praktické výuky); Termín: 17. – 19. 10. 2014)
7. Akreditovaný študijný odbor špecializovaného štúdia: Ošetrovateľská starostlivosť
v odboroch vnútorného lekárstva
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo; PhDr. Kamila Jurdíková; Miesto
konania: Banská Bystrica; Termín: september 2014 - jún 2015)
8. Špecifiká a význam v komunikácii a metodika aplikácie komunikačných techník
v procese výučby v nelekárskych študijných programoch
(inovácia študijného programu ošetrovateľstvo, fyzioterapia, LVMZ, odborní riešitelia
FZ; Miesto konania: Štrbské Pleso; rozsah 18 hodín; Termín: 12.-14.sept. 2014)
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4.5 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014
Kategória A: počet záznamov 4
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch IF>0,35
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
science alebo SCOPUS
Kategória B: počet záznamov 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch IF<0,35
Kategória C: počet záznamov 97
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Kategória D: počet záznamov 43
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
science alebo SCOPUS
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch,
zborníkoch
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky, atlasy...)

3
1
1
7
54
1
2
1
3
4
25
7
13
1
2
3
1
2
4
1
1
2
6

Počet záznamov spolu: 145

34

4.6 ZOZNAM
PODANÝCH A RIEŠENÝCH
PROJEKTOV
ZABEZPEČENÍM Z INÝCH ZDROJOV A SPOLUÚČASŤOU FZ

S FINANČNÝM

Názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom
hyperbarickej oxygenoterapie
Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
ITMS kód projektu: 26210120019
Doba riešenia projektu: 10/2012 - 3/2014
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Cieľ projektu: Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s
cieľom zvýšenia schopnosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne efektívne
spolupracovať s výskumnými inštitúciami v Európskej únii a v zahraničí, ako aj so subjektmi
spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.
Skvalitnenie technickej infraštruktúry vedy a výskumu v oblasti hyperbarickej
oxygenoterapie. Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia
prostredníctvom technického vybavenia pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie.
Technickým vybavením vedeckovýskumného pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie sa
prispeje ku zlepšeniu podmienok výskumu pôsobenia hyperbaroxie na orgánové systémy
a vývoja nových liečebných postupov pri vybraných ochoreniach.
Aktuálny stav: Projekt je v štádium riešenia
Čerpanie 2014: 1 844 573,73 Eur
Názov projektu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať
kvalitné a moderné vzdelávanie
Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS kód: 26110230099
Doba riešenia projektu: 9/2013 - 8/2015
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Cieľ projektu: Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti
Aktuálny stav: Projekt je v štádium riešenia
Čerpanie 2014: 72 971,79 Eur
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Názov projektu: Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom
Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín
Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania
ITMS kód: 26120130026
Doba riešenia projektu: 10/2013 – 08/2015
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Cieľ projektu: Cieľom aktivity je vytvoriť nové vzdelávacie programy neformálneho
vzdelávania zamerané na získanie zručností a vedomostí potrebných pre zvládnutie zvolených
kľúčových kompetencií seniorov, ktoré vychádzajú z odporúčania Európskeho Parlamentu a
Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie
(2006/962/ES). Vytvorením programov sa rozumie stanovenie vhodnej metodiky, navrhnutie
predmetov a ich sylabou a prípravy vzdelávacích materiálov, tak aby boli pripravené na
pilotné testovanie v akademickom roku 2014/2015 Univerzity tretieho veku pri TnUAD
Trenčín.
Aktuálny stav: Projekt je v štádium riešenia
PODANÉ PROJEKTY
Názov projektu: Štruktúra a vlastnosti funkcionalizovaných anorganicko-organických
nanomateriálov
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0417
Doba riešenia projektu: 7/2015 - 6/2019
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Anotácia projektu: Projekt sa zaoberá jedným z rozhodujúcich smerov celosvetového
výskumu a to oblasťou funkcionalizovaných nanomateriálov, tiež nazývaných „smart
materiály“. Dominantným je riešenie vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami
funkcionalizovaných anorganicko-organických nanomateriálov so zameraním na využitie
synergie unikátnych vlastností vodných monodisperzných sólov SiO2 a anorganickoorganických nanomateriálov na báze trialkoxyalkylsilánov. Na funkcionalizáciu nanočastíc a
na prípravu systémov, na ktorých sa budú študovať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami,
sa budú využívať metódy sól-gél, ktoré umožňujú prípravu a funkcionalizáciu nanomateriálov
vo forme sólu, xerogélu alebo vrstvy. Tieto formy nanomateriálov sú zároveň aj
najvyužívanejšími v oblasti aplikácií funkcionalizovaných nanomateriálov. Riešenie vzťahov
medzi štruktúrou a vlastnosťami týchto materiálov bude robené s dôrazom na využitie
základných teoretických prístupov a získanie teoretických poznatkov umožňujúcich na
základe zovšeobecnenia aj prediktívny prístup k riešeniu skúmanej veľmi významnej
problematiky.
Aktuálny stav: V štádiu hodnotiaceho procesu
Názov projektu: Celouniverzitné mobilné a intereaktívne technológie 21. storočia na
zvýšenie znalostnej úrovne študentov na univerzite
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
Evidenčné číslo projektu: 001TnUAD-4/2015
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Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Anotácia projektu: Vzdelávanie a učenie sa s podporou online technológií sa stáva
štandardom. Pod pojmom e-learningu si predstavujeme najčastejšie využívanie IKT
prostriedkov a dostupnosť učebných materiálov, ktoré sú závislé od vzdelávacích cieľov
a obsahu, od charakteristiky vzdelávacieho prostredia a od potrieb a možností aktérov
vzdelávacieho procesu. Vysoké školy sa k elektronickému vzdelávaniu stavajú s rôznou
filozofiou. Niektoré vysoké školy systematicky rozširujú koncept e-learningu, niektorým
vysokým školám chýba jasná koncepcia. V rámci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne používame e-learningové kurzy, ktoré boli vytvorené v rámci viacerých
projektov.Riešitelia projektu si dávajú za cieľ inovovať koncepciu filozofie e-learningových
kurzov z pohľadu mobilných a interaktívnych technológií, ktoré zaznamenali vysokú
penetráciu na trhu IT zariadení. Predpokladom pre úspešné e-learnigové vzdelávanie je mať
vytvorenú koncepciu, vytvorené elektronické kurzy, ktoré sa ňou riadia pričom sa zároveň
celý systém prispôsobuje požiadavkám študentov. V rámci čiastkových cieľov chceme
vytvoriť strategickú koncepciu pre vytváranie e-learningových kurzov a vytvorenie centrálnej
komisie pre elektronické kurzy. V rámci ďalších aktivít je cieľom vytvorenie inovovaných
predmetov za použitia mobilných a interaktívnych technológií. Inovované predmety by
využívali najnovšie technológie a boli by dostupné z časti len v mobilnej verzii. Ďalším
dôležitým cieľom je konsolidácia LMS prostredie, aby mal študent k dispozícii na jednom
portáli všetky potrebné informácie a študijné materiály, ktoré potrebuje k svojmu štúdiu.
Aktuálny stav: V štádiu hodnotiaceho procesu
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ZÁVER
Činnosť FZ vychádza z histórie jej vzniku a z postupného rozvoja. V uvedenom kontexte
možno hovoriť pri súhrnnom hodnotení za akademický rok 2013/2014 o prevahe pozitívnych
momentov. Hlavnou a významnou činnosťou bola príprava Akreditačných spisov v rámci
komplexnej akreditácie. Do komplexnej akreditácie boli podané štyri študijné programy:
Ošetrovateľstvo I. a II. stupeň, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo.
FZ ponúka okrem dobrej kvality výučby aj dostatočne veľký vedecko-výskumný priestor
nielen v oblasti nelekárskych zdravotníckych vied ale aj v oblasti lekárskych zdravotníckych
vied.
Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou 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 ako trenčianskeho regiónu, tak aj
z ostatných regiónov Slovenska a využiť tak nadregionálny dopyt po vzdelávaní
v ošetrovateľstve, laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 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 programu
Erasmus, podporovať a využívať záujmovú športovú činnosť.
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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