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Úvod 
 
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v kalendárnom roku 2005 

začala svoj prvý akademický rok 2005/2006 ako novovzniknutá fakulta Katolíckej univerzity. 
Fakulta vznikla transformáciou Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce Pedagogickej fakulty 
KU. Vznik novej fakulty tvoril na jednej strane proces vzdelávania, kde bolo potrebné 
vytvoriť nové výučbové kapacity pre študentov a na druhej strane vyškoliť zdravotné sestry v 
 I. a  II. stupni vysokoškolského vzdelávania s  potrebnou kvalifikáciou, teoretickými 
a praktickými skúsenosťami sestry v odbore ošetrovateľstvo.  Prvé osobné kontakty medzi 
vedením Katolíckej univerzity, vtedajším rektorom prof. RNDr. Jozefom Ďurčekom, DrSc. a 
riaditeľom ÚVN v Ružomberku genmjr. MUDr. Igorom Čomborom sa začali v 2002 roku na 
podnet medicínskych kruhov, hlavne z oblasti severného regiónu Slovenska. Katolícka 
univerzita požiadala o akreditáciu a otvorenie bakalárskeho štúdia v odbore Ošetrovateľstvo a 
sociálna práca. Pedagogická fakulta KU, pod ktorú novovytvorený ústav mal byť organizačne 
začlenený, už mala vybudovanú infraštruktúru v psychologicko-pedagogickej oblasti, v 
oblasti jazykovej prípravy, informatiky i v oblasti biológie. Ústredná vojenská nemocnica 
bola vyzvaná na prevzatie funkcie garanta a výučby ošetrovateľských a medicínskych blokov, 
praktických cvičení stáží. So súhlasom oboch zúčastnených strán Pedagogická fakulta KU v 
Ružomberku, vedená dekanom doc. ThDr. PhDr. Amantiom Akimjakom, PhD., vytvorila 
podmienky pre vznik „Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce". Ministerstvo školstva SR, po 
vyjadrení Akreditačnej komisie, podľa paragrafu 109 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, priznalo dňom 1. 8. 2002 právo 
PF KU v Ružomberku konať štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe 
Ošetrovateľstvo. Výučbovou základňou sa stala ÚVN v Ružomberku. Postupne sa prejavil 
záujem ďalších regiónov Slovenska o možnosť sa zapojiť do výučbového procesu. Ústav 
zdravotníctva a sociálnej práce pri PF KU v Ružomberku nadviazal spoluprácu s 
nemocnicami v Levoči, v Poprade, v Košiciach, s Ústavom respiračných chorôb a 
tuberkulózy vo Vyšných Hágoch. Vznikli tu ďalšie klinické výučbové základne.  

Ošetrovateľstvo je vedný odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o pacienta v oblasti 
somatických, psychologických, duchovných a sociálnych potrieb, ktoré vznikajú v zdraví, v 
súvislosti s ochorením, prípadne úrazom. Povolanie sestry charakterizujú hodnoty ako je úcta 
k ľudom, obhajovanie práv človeka, vycítenie beznádeje, atď. Pacienta treba načúvať a 
spoznať. Takéto povolanie má vykonávať osoba vzdelaná, vyrovnaná, rozhodná, schopná 
riešiť krízové situácie. Cieľom je vytvoriť typ sestry, ktorá bude samostatne vykonávať svoju 
odbornú činnosť, spolupracovať s lekárom, podporovať prevenciu a ochranu zdravia. FZ KU 
chce vychovávať sestry s obrazom kresťanského profilu absolventa - sestry. V tomto je 
podstata zdravotníckej starostlivosti.  

V akademickom roku 2004/2005 ukončili štúdium prví absolventi bakalárskeho štúdia 
ošetrovateľstva. Pri celkovom hodnotení možno konštatovať dobrú úroveň diplomových 
bakalárskych prác i ústnych záverečných štátnych skúšok. K prvému stupňu vysokoškolského 
štúdia v odbore Ošetrovateľstvo pribúda druhý stupeň vysokoškolského štúdia po získaní 
akreditácie v tomto odbore. Okrem magisterského štúdia má fakulta zdravotníctva priznané 
právo aj na rigorózne pokračovanie a udeľovať akademický titul „Doktor filozofie" (v skratke 
„PhDr."). Bola priznaná i akreditácia v odbore pôrodná asistencia na prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia. Ústav zdravotníctva nadviazal spoluprácu s domácimi i viacerými 
zahraničnými pracoviskami medicínskych vied (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce na 
Trnavskej univerzite, Ústav ošetrovateľstva na UK v Bratislave i v Martine, na Univerzite P. 
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J. Šafárika v Košiciach, v Prešove, Fakulta zdravotníctva v Nitre, v Nových Zámkoch, 
Zdravotnícka škola ošetrovateľstva a sociálnej práce na onkologickom ústave sv. Alžbety v 
Bratislave a v Prešove, Fakulta medicínskych vied v Ústí nad Labem, v Ostrave, v Olomouci, 
v Českých Budějoviciach). Buduje sa spolupráca s poľskými, maďarskými, rakúskymi a 
ďalšími pracoviskami. Vzhľadom k dlhodobému zámeru KU, i na špecifické podmienky 
štúdia ošetrovateľstva, náročnej koncepčnej spolupráce s nemocnicami, vznikli potreby 
vzniku samostatnej Fakulty zdravotníctva. Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie 
vlády SR zo dňa 1. júna 2005, po prerokovaní v Kolégiu rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku dňa 15. júna 2005 a schválení Akademickým senátom KU v Ružomberku dňa 
27. júna 2005 v zmysle paragrafu 10, ods. 4 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. a čl. 15, ods. (3) 
Štatútu Katolíckej univerzity, rektor KU v Ružomberku dňom 1. 7. 2005 zriadil Fakultu 
zdravotníctva so sídlom v Ružomberku. Táto sa stala nástupníckou organizáciou pôvodného 
Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce, ktorý vytvorením fakulty zdravotníctva zaniká. 
Fakulta zdravotníctva musí splniť mnohé náležitosti. Predovšetkým musí rozvíjať vzdelávanie 
a vedeckovýskumnú činnosť v akreditovaných študijných odboroch. Študijný program 
jednotlivých študijných zameraní je moderný a kompatibilný so zahraničnými programami 
podobných smerov. Aby sme mohli plniť tento zámer, treba sústavne fakultu budovať po 
stránke personálnej i materiálnej. Fakulta zdravotníctva má ideovú i obsahovú náplň tak 
stanovenú, aby absolventov pripravila na zdravotnícku prácu v modernej spoločnosti. Má 
podporu odborných medicínskych kruhov, i orgánov regionálnej samosprávy.  

Úloh pred nami je veľa. Súvisia s dotvorením všetkých organizačných zložiek, 
katedier, vedeckých inštitúcií. Potrebné je dobudovanie po materiálno-technickej stránke a to 
prednáškových miestností, učební, knižnice, informačnej siete, atď. Naša fakulta sa hlási ku 
kresťanskej morálke, k akademickým slobodám a rovnosti všetkých ľudí. 

  
 

                                                           doc. MUDr. Anton LACKO, CSc., m. prof. KU 
                                                                dekan FZ KU 
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1. Organizačná štruktúra na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku 
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1.1 Vedenie Fakulty zdravotníctva KU 
                                                     
 
Dekan   doc. MUDr. Anton LACKO, CSc., m. prof. KU 
 
Prodekani 

 

prodekan pre  výchovu a vzdelávanie      PhDr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 
prodekan pre vedu a výskum    h. doc. Ing. Karel KOMÁREK, PhD.     
prodekan pre zahraničné vzťahy 
a mobility 

h. doc. PhDr. PaedDr. Jozef JURINA, PhD. 

  
Tajomník 
 

Ing. Jana HUSARČÍKOVÁ 
 

1.2 Akademický senát FZ KU 
 

 

predseda:   MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH   
podpredseda:      PhDr. Katarína MALÍKOVÁ   
podpredseda za študentskú komoru: Alica JAKUBÍKOVÁ (študentka) 
tajomník:      PhDr. Vladimír LITVA, PhD. 
zamestnanecká komora:    doc. MUDr. PhDr. Peter KALANIN, PhD. 
 doc. MUDr. Boris RENKER, CSc. 
 PhDr. Zuzana HUDÁKOVÁ 
 PhDr. PaedDr. Viera SIMOČKOVÁ 
 MUDr. Ľubomír JAVORKA 
 MUDr. Anna REMECKÁ 
  
študentská komora:     Zuzana DOJČANOVÁ 
 Karolína PUTIŠOVÁ 
 Katarína TAKÁČOVÁ 
 Zuzana ZUMMEROVÁ 
 Katarína ČREPOVÁ 
  
1.3  Vedecká rada FZ KU  
  
predseda: doc. MUDr. Anton LACKO, CSc., m. prof. KU 
členovia: prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD. 
 prof. PhDr. Boris BANÁRY, CSc. 
 prof. MUDr. Daniel BARTKO, DrSc. 
 prof. MUDr. Tomáš GRÁL, PhD. 
 prof. MUDr. Jaroslav KAČEROVSKÝ, DrSc. 
 prof. RNDr. Ján CHRAPAN, DrSc. 
 prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. 
 prof. MUDr. Ladislav JEBAVÝ, CSc. 
 prof. ThDr. Anton KONEČNÝ, PhD. 
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 prof. MUDr. Aleš ROZTOČIL, CSc. 
doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc. 

 doc. MUDr. Jozef GLASA, PhD. 
doc. MUDr. Martin HÔRKA, PhD. 
doc. PhDr. Alžbeta HANZLÍKOVÁ, PhD. 

 doc. MUDr. Ľubomír JURGOŠ, PhD. 
 doc. MUDr. PhDr. Peter KALANIN, PhD. 
 doc. MUDr. Jozef KVĚTENSKÝ, CSc., m.prof. KU 
 doc. MUDr. Bohuš RENKER, CSc. 
 doc. PhDr. Imrich VAŠKO, CSc., m.prof. KU 
 h. doc. MUDr. Igor ČOMBOR 
 h. doc. MUDr. Stanislav HLAUČO, CSc. 
 h. doc. PhDr. PaedDr. Jozef JURINA, PhD. 
 h. doc. Ing. Karel KOMÁREK, PhD. 
 h. doc. MUDr. Otto OSINA, PhD. 
 MUDr. Ľubomír BENČO 
 MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH 
 MUDr. Ľubo JAVORKA, PhD. 
 MUDr. Jozef KOBELA, PhD. 
 PhDr. Vladimír LITVA, PhD. 
 MUDr. Marta ALBERTYOVÁ 
 Marta HEJZLÁROVÁ 
 PhDr. Zuzana HUDÁKOVÁ 
 PhDr. Helena KADUČÁKOVÁ 
 MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ 
 PhDr. Katarína MALÍKOVÁ 
 MUDr. Mgr. Ľubor MICHŇA 
 MUDr. Anna REMECKÁ 
 PhDr. PaedDr. Viera SIMOČKOVÁ 
                                               
2.  Študijná a pedagogická činnosť na fakulte 

 
2.1 Zoznam akreditovaných študijných programov 
  
      V roku 2005 na Ústave zdravotníctva PF/FZ podľa zákona č. 131/2002 Z. z  o vysokých 
školách prebiehalo vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch: 

 Ošetrovateľstvo v dennej a externej forme ako:  
- trojročné bakalárske štúdium, 
- dvojročné magisterské štúdium, 

 Pôrodná asistencia v dennej a externej forme ako: 
                                                                    -  trojročné bakalárske štúdium 
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Počty študentov k 31. 10. 2005 

Študijný program 1.roč. 1.roč. 2.roč. 2.roč. 3.roč. 3.roč. Spolu Spolu 
 DF EF DF EF DF EF DF EF 
Ošetrovateľstvo - Bc. 233 346 255 464 118 563 606 1373
Pôrodná asistencia – Bc. 7 17  7 17
Ošetrovateľstvo – Mgr. 39 125  39 125
Spolu 279 488 255 464 118 563 652 1515
 
 
Počty študentov podľa ročníkov sú zobrazené v grafe: 
 
 

Počty študentov podľa ročníkov
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2.2  Počty študentov 

 
Pomer prihlásených a prijatých uchádzačov v akademickom roku bol: 1033/851 
  
Počty študentov na Ústave zdravotníctva/FZ v uplynulom období zobrazuje nasledujúca 
tabuľka a graf: 
 
 

Akademický rok Denná forma Externá forma Spolu 
2002/2003   39   153   192 
2003/2004 173   733   906 
2004/2005 474 1 232 1 706 
2005/2006 652 1 515 2 167 
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Absolventi v akademickom  roku  2005 končili na Pedagogickej fakulte KU. 
 
 
2.3  Hodnotenie pedagogickej činnosti 
 

Všetky študijné programy boli uskutočňované na základe kreditového systému štúdia. 
V roku 2005 pedagógovia  pripravili akreditáciu nových študijných programov v rámci 
nelekárskych zdravotníckych odborov. 

Zvýšila sa  kvalita vzdelávacieho procesu v súlade s obsahom, rozsahom a aktuálnymi 
požiadavkami výučby a praxe, implementáciou kreatívnych vyučovacích metód do 
jednotlivých študijných predmetov. 
       Skvalitnila sa  praktická príprava vzdelávacieho procesu:   
polyfunkčné učebne sú zabezpečené didaktickými pomôckami, skvalitnila sa  spolupráca 
s výučbovými základňami (nemocnice, ambulancie, ADOS, charity). 

Rozvíjala sa vedecká, výskumná, publikačná a tvorivá činnosť pedagógov a študentov. 
 
V rámci realizácie študijných programov sa venovala pozornosť kresťanským 

a eticko-morálnym  hodnotám; chrániť ľudský život od jeho počiatku až po prirodzenú smrť 
a humanizácii poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

Starostlivosť o študentov 

            Na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku je vzdelanie podporované aj sociálnou 
podporou a duchovnou starostlivosťou o študentov. Sociálna podpora sa realizuje príspevkami 
na stravovanie, príspevkami na ubytovanie a sociálnymi štipendiami. Duchovná starostlivosť 
o študentov je v rukách Univerzitného pastoračného centra Jana Vojtaššáka. 

Študenti Fakulty zdravotníctva boli ubytovaní v študentských domovoch KU 
v Ružomberku,  a to na Hrabovskej ceste, Plavisku a v prenajatých zariadeniach (bloky C 
a D). Cena za 1 lôžko bola určená v rozpätí od 1 200 Sk  do 1 400 Sk podľa počtu lôžok na 
izbe. Značný počet študentov využíva privátne ubytovanie. 
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V roku 2005 bolo stravovanie našich študentov zmluvne zaistené v jedálni Ústrednej 
vojenskej nemocnice s možnosťou výberu z dvoch jedál. Náklady na stravovanie boli kryté 
dotáciami z MŠ SR /20  Sk na 1 jedlo/ a tržbami od študentov. 
Cena lístka v jedálni Ústrednej vojenskej nemocnice bola 60 Sk, z toho študent prispieval 
sumou 40 Sk a 20  Sk bola dotácia z MŠ SR.  

Vzhľadom na to, že Fakulta zdravotníctva vznikla v priebehu účtovného obdobia, 
dekani Pedagogickej fakulty KU prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. a Fakulty 
zdravotníctva KU doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. v rámci Dohody o delimitácii finančných 
prostriedkov a personálu dohodli, že náklady fakulty zdravotníctva, spojené s starostlivosťou 
o študentov boli pre rok 2005 hradené z rozpočtu pedagogickej fakulty. 
 
2.4 Pripravované študijné programy 

 
Na fakulte zdravotníctva sa v súčasnosti pripravuje na akreditáciu nový študijný 

program urgentnej medicíny pre bakalárske a magisterské štúdium. Vedeckým garantom 
uvedeného študijného odboru bude doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. a prof. MUDr. Oto 
Masár, CSc. Uvedený  študijný program bude spracovaný a pripravený na schválenie 
v priebehu mesiaca február 2006. 
 
3.  Vedeckovýskumná činnosť 
 
 Jednou z hlavných priorít Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku popri 
pedagogickej činnosti je vedeckovýskumná činnosť. Snahou fakulty je v tejto oblasti 
dosiahnuť takú úroveň vedeckovýskumnej činnosti, ktorá bude akceptovaná aj na 
medzinárodnej úrovni. Na dosiahnutie cieľa boli stanovené tieto úlohy: 

 
 Trvalý záujem o pedagogicky kvalitných a vedecky erudovaných vysokoškolských 

učiteľov  
 Podporovať publikačnú aktivitu všetkých učiteľov  
 Podporovať účasť vysokoškolských učiteľov na výskumných projektoch  na národnej 

a medzinárodnej úrovni 
 Vytvorenie  excelentného pracoviska FZ a vybavenie telemetrickým systémom 

(telemedicína). 
 

Vedeckovýskumní pracovníci fakulty zdravotníctva, vrátane študentov majú 
skúsenosti s výskumnou činnosťou. Postupne sa rozvíja spolupráca s vysokoškolskými 
inštitúciami doma i v zahraničí. Sú dobré predpoklady pre dynamický rozvoj vedy 
a výskumu.  Dominantnou úlohou našej FZ je pedagogická, i vedecká činnosť v oblasti 
ošetrovateľstva.  
 
3.1  Zameranie výskumu a vývoja 
 

Vedeckovýskumná práca na fakulte zdravotníctva úzko súvisí so vzdelávaním 
pedagogických pracovníkov. K tomu, aby bol v podmienkach našej fakulty sa zabezpečil 
trvalý nárast odbornej úrovne výučby Ošetrovateľstva je potrebné zabezpečiť nielen vysokú 
úroveň rutinnej výučby odborných predmetov, a je potrebné vytvoriť podmienky pre vedeckú 
a výskumnú činnosť. FZ vznikla 1. 7. 2005, je teda len krátke obdobie jej existencie. 
Pedagogickú i vedeckovýskumnú činnosť treba postupne rozvíjať.  
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Vedeckovýskumná činnosť znamená  každodennú prácu na konkrétnych úlohách, 
konfrontovanie vlastných skúseností s výsledkami iných odborníkov, zavádzanie nových 
poznatkov do výučby študentov, do dennej činnosti sestry u lôžka chorých, ale i riešenie 
niektorých zložitých problémov novými modernými spôsobmi. Vedeckovýskumná aktivita 
musí byť záujmom všetkých pedagógov, musí byť dominantou celej školy. Výsledky 
z vedecko-výskumnej činnosti treba využívať v praxi, čím je možné ovplyvniť výučbu, 
činnosť katedier, atď. Niektoré poznatky, je možné aplikovať na všetkých úrovniach, ale 
existujú i špecifické problémy, ktoré vyžadujú osobitný prístup riešenia. To je práve úlohou 
cieleného výskumu. 

Základný výskum je drahý a v našich podmienkach by výsledky nemohli zatiaľ 
zásadne zmeniť celý štýl života a výučby,  preto je momentálne problematický. Zdá sa tiež, že 
pre základný výskum zatiaľ nie sú v našich pomeroch adekvátne podmienky. Veľkú úlohu 
však musí mať aplikovaný výskum, jeho význam bude narastať. Tento druh výskumnej 
činnosti je akceptovaný a realizovaný na všetkých vysokých školách podobného zamerania 
v podmienkach SR, tak i vo všetkých vyspelých zemiach sveta.  

V odbornej činnosti sestry nie je stále dostatočne riešená problematika zvládnutia 
katastrofických situácií, hromadného ošetrovania, likvidácie masových strát, atď. 
Nedostatočne je riešené miesto sestry v cielenej farmakoterapii, v  aplikácii život 
zachraňujúcich opatrení. Nie je dostatočná legislatíva pri činnosti sestry ako orgánu, ktorý 
v určitých situáciách preberá činnosť lekára. Málo informácií a realizačných výstupov je pre 
celú činnosť a postavenie vysokoškolsky erudovanej sestry v rámci primárnej a sekundárnej 
prevencie. Sú problémy s problematikou racionálneho stravovania u rôznych chorobných 
stavov, ale i  u  zdravých ľudí. Nie je dostatočná pozornosť venovaná v ošetrovaní 
geriatrických a onkologických pacientov. Veľký problém je v ošetrení tých, ktorí sú imobilní, 
a o ktorých sa nestará rodina. Nie je venovaná dostatočná pozornosť znalostiam v ovládaní 
novej progresívnej techniky v diagnostike a liečbe. Nie je dostatočne riešená otázka vplyvu 
stresových situácií na vlastné zdravie ošetrovateľského personálu. Závažným problémom je 
i špecifikácia miesta vysokoškolsky vzdelanej sestry v oblasti diagnostiky a liečby pacienta. 
Je isté, že i sestry sa v budúcnosti budú ďalej špecializovať, preberú niektoré úseky 
diagnostickej a terapeutickej činnosti tak, ako je to už v súčasnosti napríklad v oblasti 
laboratórnych vyšetrovacích metód, pri realizácii niektorých získaných informácií o rôznych 
vyšetreniach. Do popredia sa dostáva problematika drogových závislostí a toxikománií,  s tým 
sú spojené sociálne nepriaznivé dôsledky pre celú spoločnosť. Zdravotné sestry ovládajú túto 
problematiku len okrajovo. Relatívne malá pozornosť sa venuje novým poznatkom v oblasti 
hygieny a epidemiológie (AIDS, infekčné hepatitídy, encefalitídy, nové infekčné choroby, 
atď.).  

Aby vedecká činnosť bola efektívna a cielená, je treba v krátkom čase zabezpečiť 
organizačné predpoklady. S týmto súvisí zapojenie všetkých pedagógov do vedeckej činnosti, 
a cielene vychovávať vedeckých pracovníkov. Už v tomto školskom roku sa plánuje vznik 
konštituovanej skupiny, ktorá by prevzala plnú zodpovednosť za cielenú vedeckovýskumnú 
činnosť a jej napojenie na celoštátne smery výskumnej a vedeckej činnosti. Táto skupina by 
mala vypracovať koncepciu vedeckovýskumnej činnosti a jej organizačné a administratívne 
zabezpečenie, mala by na starosti plánovanie (sledovanie i osobného rastu), obsahové 
zameranie a administratívne zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti. Musí však byť 
centrálne zabezpečená technickými a finančnými prostriedkami. Hlavným cieľom by malo 
byť prostredníctvom vedeckovýskumnej činnosti vytvárať predpoklady pre zavádzanie 
nových poznatkov do výučby a do praxe. Skupina by mala súčasne organizovať vedecké 
konferencie, semináre, porady a výmeny skúseností z vedeckej práce, realizáciu výsledkov  
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do praxe. Len takto možno očakávať rast odbornej úrovne výučby a rast odbornej prípravy 
a vedomostí vysokoškolsky vzdelanej sestry, ktorá absolvovala štúdium na FZ KU. 

Problematika vedeckovýskumnej činnosti je dostatočne široká. Úloh je mnoho, nie je 
možné, aby celú činnosť realizoval jednotlivec, či izolovaný kolektív. Tímová spolupráca 
rôznych organizátorov činnosti, odborníkov jednotlivých vedných disciplín, pracovníkov 
praxe, ale i skúsených vedeckovýskumných pracovníkov môže priniesť zásadné zlepšenie 
celej činnosti pri výučbe Ošetrovateľstva na FZ v Ružomberku. 

 
V oblasti ošetrovateľstva sa výskumné aktivity zameriavajú do týchto oblastí: 

 
 Aplikovaný výskum z problematiky ošetrovateľstva, s cieľom vytvárať východiská pre 

vedecko-výskumnú činnosť podľa jednotlivých projektov, 
 Realizácia výskumov z problematiky ošetrovateľstva (obsahová analýza, prípadové 

štúdie, atď.),  
 Využitie informačných technológií (komplexná informatika v činnosti sestry, 

používanie počítačovej techniky v ošetrovateľskej činnosti), 
 Alternatívne metódy vyučovania (workshopy, práca s internetom, problémové 

vyučovanie, samostatná práca),  
 Výskum problémov vzťahu sestra - pacient spočívajúci v komplexnej informatike 
činnosti sestry, používania počítačovej techniky na úseku ošetrovateľskej činnosti. 

 Problematika dokumentárnej činnosti, administratívy, edukácie, atď. 
 Realizácia Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ), 
 Zachytenie súčasnej techniky a nových trendov a nových vedeckých prístupov 

v oblasti ošetrovateľstva, 
 Oblasť urgentnej medicíny a medicíny katastrof – pripraviť nový študijný odbor na 

akreditáciu, 
 Zameranie pozornosti na problematiku drogových závislostí a toxikománie, 
 Zameranie pozornosti na psychologické a pedagogické prístupy v starostlivosti 

o nevyliečiteľne choré osoby, zabezpečenie pokojného a dôstojného umierania, 
 Práca v oblasti ošetrovateľstva, vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien 

s prednostným zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí 
a zručností v oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti 
o novorodencov, hygieny a životného štýlu pre výkon práce opatrovateliek 
a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej komunity a sociálne 
odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci Rudňany.  

 
V oblasti pôrodnej asistencie je vedeckovýskumnú činnosť na katedre pôrodnej 

asistencie zameraná do oblasti výchovy a vzdelávania pôrodných asistentiek. Katedra 
spolupracuje s ďalšími pracoviskami vo výchove vzdelanej pôrodnej asistentky a to na stupni 
bakalár. Svoju činnosť realizuje aj pri ovplyvňovaní pedagogickej a výchovnej činnosti 
u študentov denného ako aj externého štúdia.  

V rámci zvyšovania kvalifikácie členov katedry sa jej činnosť zameriava na odborný 
a kvalifikačný rast učiteľov. Individuálna a organizovaná príprava je zameraná na 
doktorandskú prípravu a na získanie ďalších vedeckých a pedagogických stupňov. 
            Katedra  pôrodnej asistencie sa podieľa aj na organizovaní seminárov s aktívnou 
účasťou. Preferuje súčasne účasť svojich členov aj na vedeckých a odborných podujatiach 
organizovaných mimo FZ k doplneniu znalostí a  k  prezentácii vlastných skúseností 
a poznatkov pri vedeckovýskumnej činnosti. Príslušníci katedry sú stimulovaní k vytváraniu 
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ďalších výučbových podkladov pre názornosť výučby. Na katedre je preferovaná publikačná 
činnosť vo vedeckých a odborných časopisoch.   
 
 
V oblasti pôrodnej asistencie sa výskumné aktivity zameriavajú do týchto oblastí: 

 Aplikovaný výskum v oblasti pôrodníctva vo vzťahu pôrodná asistentka a pacientka, 
možnosti ošetrovateľstva pri ovplyvnení negatívnych účinkov stresu na pôrodnícku 
starostlivosť,  

 Realizácia výskumov z problematiky pôrodníctva (obsahová analýza, prípadové 
štúdie, atď.),  

 Využitie informačných technológií (komplexná informatika v činnosti sestry, 
používanie počítačovej techniky v ošetrovateľskej činnosti, problematika 
dokumentárnej činnosti, administratíva, atď.), 

 Alternatívne metódy vyučovania (workshopy, práca s internetom, problémové 
vyučovanie, samostatná práca), 

 Realizácia Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ), 
 Zachytenie nových trendov a nových vedeckých prístupov a zvládnutie súčasnej 

techniky v oblasti ošetrovateľstva, 
 Príprava  magisterského štúdia v oblasti pôrodnej asistencie, 
 Riešenie uplatnenia sestry v cielenej farmakoterapii, hlavne v aplikácii postupov pri 

život zachraňujúcich zákrokoch, 
 Postavenie vysokoškolsky vzdelanej sestry v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej 

prevencie v  edukácii pacientov, napr. pri ovplyvňovaní výživy, správneho životného 
štýlu, atď., 

 výskum vo výučbovom procese na zvládnutie praktického riešenia situácií v pôrodnej 
asistencii, 

 Starostlivosť o novonarodené deti, 
 Zameranie pozornosti na problematiku drogových závislostí a toxikománie 

v tehotenstve u rizikových skupín, 
 Zameranie pozornosti na psychologické a pedagogické prístupy v starostlivosti 

o rizikové tehotenstvo, zabezpečenie konzultácií a poradenskej činnosti, 
 Práca v oblasti ošetrovateľstva, vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien 

s prednostným zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí 
a zručností v oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti 
o novorodencov, hygieny a životného štýlu pre výkon práce opatrovateliek 
a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej komunity a sociálne 
odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci Rudňany.  

 
Vedecké a výskumné projekty riešia problémy z oblasti zamerania výskumu a vývoja 

jednotlivých katedier FZ. Za pozitívne považujeme riešenie projektov rámci ESF – Ľudské 
zdroje z oblasti zdravotníctva na podporu aktivít našej FZ v oblasti vzdelávania a na podporu 
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. 
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Zapojenie do zámeru a projektov KEGA, VEGA, rozvojových a inštitucionálnych 
(interné granty FZ) a iných 
 
Fakultné projekty 
 
Využitie ošetrovateľskej dokumentácie pri implementácii ošetrovateľského procesu do 
praxe. 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Josef  Květenský, CSc., m. prof. KU 
Fakulta zdravotníctva a ÚVN Ružomberok 
Doba riešenia: 2005 – 2007 
 
Problematika kvality ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia pri 
lekárskej expozícii a jej priebežnej kontroly (v súhlase s Direktívou 97/43/EURATOM 
z roku a 116 z roku 2000.) 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU, h. doc. Ing. Karel Komárek, 
PhD. 
Fakulta zdravotníctva a ÚVN Ružomberok 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Polyfunkčná odborná učebňa ošetrovateľstva – ošetrovateľských techník 
Fakulta zdravotníctva a ÚVN Ružomberok 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Josef Květenský, CSc., m. prof. KU 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Projekty realizované v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP 
v Ružomberku: 
 
Peritoneálna dialýza a úlohy sestry pri edukácii klienta v rámci primárnej starostlivosti 
Hlavný riešiteľ: h. doc. MUDr. Dušan Bestvina,  MUDr. Peter Machynka, s. Erika Ďurejová 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2004 je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Podiel ošetrovateľstva v komplexnom prístupe ku klientom so špecifickým zameraním 
na antidekubitový režim 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Josef Květenský, CSc. m. prof. KU, MUDr. Antoním Hruboň, 
PhD., s. Jaroslava Kontúrová 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2004 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2005 – 2007 
 
Možnosti objektivizácie stresovej situácie a úlohy ošetrovateľstva pri ovplyvnení 
negatívnych účinkov stresu 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU, PhDr. Helena Kuberová 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR v roku 2003 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2004 - 2007 
 
Pracovisko nukleárnej medicíny – celoštátny projekt MO SR a CCSR 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR, CC SR a vládou SR v roku 1998 a je financovaný 
z tohto rezortu MO. 
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Doba riešenia: 
I. etapa: Zahájenie projektu v roku 1998. Konkrétne ciele a  úlohy vytvorením pracoviska 

NM v ÚVN Ružomberok od 2003 roku. 
II. etapa: Celkové zhodnotenie v roku 2006. 

 
Diagnostika sympatikovej inervácie myokardu pomocou 123 I – MIBG s využitím 
v klinickej praxi 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Projekt bol podaný a schválený MO SR,  v roku 2004  a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Kardiovaskulárne komplikácie pri diabetes mellitus, možnosti včasnej diagnostiky 
diabetickej angiopatie, kardiomyopatie, autonómnej neuropatie 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR v roku 2002 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2003 - 2006 
 
Postaktinická hemoragická proktokolitída – miesto argónplazma koajulácie 
v manažmente jej liečby (metodika, indikácie, výsledky a realizačné výstupy pre činnosť 
ošetrovateľského výskumu). 
Hlavný riešiteľ: MUDr. Jozef Záň 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2005 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 

I. etapa: príjem pacientov do plánovaného súboru, štúdium literatúry (2005-2006) 
II. etapa: analýza dát, spracovanie údajov (2007-2008) 

III. etapa: zhodnotenie výsledkov práce, záverečné zhrnutie, uplatnenie v praxi (2009-
2010) 

 
Doktrína krvnej bezpečnosti štátu, pozícia sestry špecialistky v systéme organizácie 
jednotlivých prvkov doktríny a v systéme mobilnej odberovej jednotky 
Hlavný riešiteľ: MUDr. Juraj Mitura, MUDr. Jaromír Tupý,  MUDr. Ján Kubala, MUDr. 
Mária Lorenčíková 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2006 a bude financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 
Zahájenie výskumnej úlohy závisí od možností finančného krytia, vývoja spolupráce a potrieb 
krízového štátneho systému. Navrhované etapy sú : 
 

I. etapa: ukončenie v roku 2007 (ISO a kompetizácia plánovaného objemu zásob pre 
ŠHMR) 

 
II. etapa: 

 
do konca roku 2010. Edukačné centrum  komplexnej väzby na ASSR a krízový 
režim štátu, komplexné zapojenie do medzinárodnej databázy 

 
Názov projektu: Úloha ošetrovateľstva pri zdravotnej výchove detí a mládeže 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Helena Kadučáková, PhDr. Katarína Malíková 
Projekt bol podaný Fakultou zdravotníctva. 
Doba riešenia: 2006 - 2008 
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Názov projektu: Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným 
zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí a zručností v oblasti 
ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o novorodencov, hygieny a životného 
štýlu pre výkon práce opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej 
komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci Rudňany. 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU, h. doc. Ing. Karel Komárek, 
PhD., PhDr. Helena Kadučáková, PhD.  
Projekt bol podaný v roku 2005 na Európsky sociálny fond pod číslom SOP-ĽZ 
2005/2.2./01/055 a je predbežne schválený  MŠ SR.  
Doba riešenia: 1. 4. 2006 – 30.11 2007 
 
Garanti pre jednotlivé oblasti výskumu 
 

Oblasť Garant výskumu 
Ošetrovateľstvo                                doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU  

               doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. 
               doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. 
               prof. MUDr.Daniel Bartko, DrSc. 
               prof. MUDr. Josef Květenský, CSc. 
               prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. 

Pôrodná asistencia                prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 
               doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD. 
               MUDr. Ľubo Javorka 

 
Organizačná, personálna a materiálna stránka výskumu 
 

Na organizačnej zložke, výskumu na FZ KU sa významným spôsobom v súčasnosti 
podieľa sekretariát dekana (oddelenie pre vedu a výskum) a jednotliví pracovníci FZ. 

 
Funkcia Počet 

Profesori 3 
Docenti 12 
Odborní asistenti 18 
Asistenti 60 

 
3.2 Zvyšovanie kvalifikácie vedecko–pedagogického zboru 

 
 Kvalifikačná štruktúra vedecko-pedagogických pracovníkov FZ je výsledkom vývoja 
fakulty. Plán kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických pracovníkov je priebežne 
aktualizovaný s cieľom motivovať pracovníkov smerom k dosiahnutiu vedecko-
pedagogických hodností.  Aktívnu úlohy zohrávajú vedúci katedier, i uplatňované nástroje, 
ktoré vedú k efektívnemu napĺňaniu kvalifikačných potrieb fakulty a motivácia zo strany 
vedenia fakulty. 
 
Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru FZ v roku 2005 

 
V oblasti priorít vedeckého rastu bolo aj zvyšovanie kvalifikácie vedeckých 

pracovníkov v roku 2005. 
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Druh Počet Meno 

Obhajoba dizertačnej práce      4 

MUDr.Jozef Domenik, PhD. 
MUDr. Jozef Kobela, PhD. 
MUDr. A. Hruboň, PhD.   
PhDr. H. Kadučáková, PhD. 

Habilitácia 0  
Inaugurácia 0  
 

Rigorózne konanie ukončené v r. 2005 - 6 

 
Úspešná dizertačná skúška - 1 

PhDr. Helena Kuberová 
 
Úspešná obhájená dizertačná práca 

MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH  
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 
MUDr. Jozef  Kobela, PhD. 
MUDr. Antonín Hruboň, PhD. 

 
Úspešné habilitačné konanie - 0 
 
Úspešné inauguračné konanie - 0 
 
Hosťujúci docenti 

h. doc. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. 
h. doc. Ing. Karel Komárek, PhD. 
h. doc. MUDr. Otto Osina, CSc. 
h. doc. MUDr. Ondrej Bencúr, PhD. 
h. doc. MUDr. Marián Sičák, PhD. 
h. doc.  MUDr. Stanislav Hlaučo, CSc. 
h. doc. MUDr. Milan Kolkus, CSc. 
h. doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD. 

 
Mimoriadni profesori - 2 

doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU 
doc. MUDr. Josef Květenský, CSc., m. prof. KU 

 

3.3 Doktorandské štúdium 

Vedecká výchova v oblasti doktorandského štúdia sa v súčasnosti na FZ nevykonáva. 
V budúcnosti budeme pripravovať túto formu vedeckej výchovy v odbore ošetrovateľstvo. 

V rámci ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na FZ KU je potrebné 
špecifikovať tematické priority ako okruhy základnej vedeckovýskumnej činnosti. Dôležitá je 
skutočnosť kvality vedeckého výskumu. Dôležitá je správnej orientácia novovytvorených 
katedier. V tomto procese majú hlavnú úlohu jednotliví vedúci katedier, ktorý musia stanoviť 
správne priority a špecifiku zamerania výskumnej práce. 
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Podpora odborného rastu mladých učiteľov 

S cieľom podporiť odborný rast mladých učiteľov bol založený fond na vyčlenenie 
prostriedkov na nákup kvalitnej literatúry na vzdelávanie podľa profilu jednotlivých katedier 
a ich vedeckej orientácie. Literatúra je k dispozícii jednak na FZ a u čiastočne sa využíva aj  
knižný fond ÚVN. Dobudovanie je úlohou edičného oddelenia FZ, perspektívne  vytvorením 
vlastnej knižnice. 

 
 

4.  Medzinárodná spolupráca 
 

Fakulta zdravotníctva vznikla 1. 7. 2005, transformáciou Ústavu zdravotníctva a 
sociálnej práce PF KU. V súčasnosti FZ rozvíja úspešnú spoluprácu s významnými 
zahraničnými inštitúciami, s ktorými sú uzavreté zmluvy o mobilitách alebo sú vo fáze 
prípravy. Je to novovzniknutá fakulta, ktorá sa bude snažiť spolupracovať s domácimi i 
zahraničnými univerzitami. V dlhodobom zámere Fakulty zdravotníctva sú zahrnuté možnosti 
získavania kontaktov a budovaní vzťahov s mnohými európskymi inštitúciami. Získané 
poznatky môžu študenti uplatniť v svojom profesionálnom i osobnom živote a to na národnej, 
predovšetkým na medzinárodnej úrovni.          

 
Pracovisko Zahraničná inštitúcia 

doc. Ing. Jiří  Salinger, CSc. 
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 
Fakulta telesné kultury a sportu 

Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 
 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 
Gynekologicko – pôrodnícka klinika 

Nemocnica, Jihlava, ČR 

prof. MUDr. Jaroslav Pacák, CSc. 
NIH Bethesda 

Bethesda, MD USA 

Univerzita Bologna 
Fakulta zdravotníctva 

Bologna, Taliansko 

prof. Dr. Friedrun R. Hau 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Medicinische Fakultät 

Bonn, Nemecko 

Fakulta medicínskych vied   Univerzita,  Ústí nad Labem, ČR 
Fakulta vojenského lékařství,                            
-katedra vnitřního vojenského lékařství 
prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský,CSc. 
prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 

Univerzita Hradec Králové, ČR 

Fakulta medicínskych vied 
prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc. 

Univerzita, České Budějovice, ČR 
 
 

prof. PhDr. ThDr. T. Zasempa, PhD.                 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
 

Univerzita,  Lublin, Poľsko 
 

V rámci zahraničnej spolupráce sa činnosť Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku 
bude orientovať na mobilitu študentov, ale aj mobilitu učiteľov, lekárov a zdravotníckeho 
personálu. Tieto aktivity by mali výrazne napomáhať výmene názorov pri súčasnej 
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transformácii študijných programov v rámci Európskej únie. Relatívnou výhodou pri 
organizovaní kontaktov so zahraničnými univerzitami je spolupráca s Medzinárodnou 
federáciou katolíckych univerzít (FUCE/FIUC). V rámci tejto sa od mája 2004 Katolícka 
univerzita v Ružomberku ako člen zúčastňuje na podujatiach, ktoré federácia organizuje. 

        Fakulta zdravotníctva ako samosprávna súčasť Katolíckej univerzity sa bude snažiť o 
spoluprácu s  európskymi univerzitami na týchto úrovniach: medzinárodnej, 
medziuniverzitnej, medzinemocničnej, v rámci programu Socrates/Erasmus a programu 
Leonardo da Vinci. 

         V rámci zahraničnej spolupráce na tejto úrovni má veľký význam spolupráca Fakulty 
zdravotníctva KU v Ružomberku so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou 
(SAIA), ktorá vznikla z iniciatívy pracovníkov zahraničného oddelenia Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky ako reakcia na nové - ponovembrové možnosti medzinárodnej 
spolupráce v oblasti vzdelávania. Od roku 1992 má SAIA štatút nezávislej neziskovej 
organizácie. Jej poslaním je poskytovanými programami a službami posilňovať občiansku 
spoločnosť a napomáhať internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. V máji 2004 
agentúra vydala mimoriadneho čísla Bulletinu SAIA, v ktorom predstavila súhrnný prehľad 
štipendií poskytovaných SR na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd v školskom roku 
2005/2006.  

         Zmluvy podpísané Katolíckou univerzitou zahŕňajú spoluprácu orientovanú najmä na 
výmenu informácií, mobilitu študentov, mobilitu pedagógov, lekárov a organizáciu 
spoločných vedeckých a umeleckých podujatí. V rámci tejto formy priamej medziuniverzitnej 
spolupráce môže Fakulta zdravotníctva KU využívať nasledujúce dohody uzavreté medzi 
Katolíckou univerzitou a zahraničnými vysokými školami:  

 Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt 
 LUMSA University of Rome  
 Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Maďarsko 
 Katholieke Universiteit Leuven  
 Universität PASSAU 
 Karlova Univerzita v Prahe 
 Akademia Pedagogiczna w Krakowie 
 Uniwersytet Slaski w Katowicach 
 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Západočeská univerzita v Plzni 
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 Universität für Musik und darstellende Kunst GRAZ 
 Uniwersytet Marii Curie - Sklodowskiej v Lubline 
 Wydzial Teologii Papiezskiej Akademii Teologicznej v Krakowie 
 Technická univerzita v Liberci, ČR 
 Florida Gulf Coast University, Fort Myers, USA. 

Pedagógovia, lekári a študenti Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku budú môcť 
využívať spoluprácu organizovanú na báze bilaterálnych dohôd podpisovaných medzi KU a 
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európskymi univerzitami v rámci programu Socrates/Erasmus a Leonardo da Vinci. Medzi 
aktivity podporované daným programom patria: študentské mobility, učiteľské mobility, 
organizácia mobilít, realizácia intenzívnych programov, spoločná príprava študijných 
programov a budovanie a rozvoj tematických sietí. Študentské mobility na partnerských 
vysokých školách umožňujú absolvovať časť svojich štúdií v zahraničí. Štúdium na 
partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych dohôd je v trvaní od 3 do 10 mesiacov.  

 
5. Edičná a publikačná činnosť fakulty 
 
 

Monografie 
 
 
BARTKO D., DUKAT A. et. al.: Controversies in Management of Arterial Hypertension 
Before During and After the Onset of Crebral Infarction. Monduci Editore, Rome 2005, pp. 9-
16.- 
 
DROBNÝ M., BARTKO D.,: Multiple Sclerosis, Reklas. Monograph, Martin 2005              
pp. 244 
 
KOMÁREK, K.: Úvod do bioenergetických javov. Monografia. Vydavateľstvo Osveta 
Martin, 2005, 156 s. ISBN 80-8063-196-4. 
 
 

Skriptá 
 
 
KADUČÁKOVÁ, H., MALÍKOVÁ, K, SIMOČKOVÁ, V., MAGERČIAKOVÁ, M., 
DZUMELOVÁ, M., MORAUČÍKOVÁ, E.: Metodika k príprave záverečnej práce. 
Ružomberok: PF KU v Ružomberku 2006,50 s. ISBN 80-8084.  
 
KOLKUS,M.,BEREŠÍK, M., KOZÁK, P., KADUČÁKOVÁ, H.,JACKOVÁ,J.: Prvá pomoc 
v naliehavých situáciách. FZ KU v Ružomberku 2005, 120 s. 
 
KRÍŽOVÁ, M., HLAUČO, S.: Psychiatria pre ošetrovateľstvo. Ružomberok, KU, 70s. 
Skriptá. 2005. 
 
KVĚTENSKÝ, J., LACKO, A.: Historický prehľad vývoja výživy človeka. Ružomberok, 
KU, 2005, 36s, skriptá, IBSN 80-8084-040-7. 
 
KVĚTENSKÝ, J., LACKO, A.: Historický prehľad vývoja výživy človeka. Ružomberok, 
KU, 2005, 36s, skriptá.(IBSN 80-8084-040-7). 
 
LACKO, A., BESTVINA, D., CHALACHÁNOVÁ, I., VALKO, P.: Úvod do nukleárnej 
medicíny. ISK Senec, 2005, 58s, skriptá, ISBN 80-88682-61-4. 
 
LEHOTSKÁ, M..: Metodika k príprave záverečnej práce. Ružomberok: Katolícka univerzita, 
2005. 
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Vedecké štúdie a odborné články publikované v zahraničí 
 
 
DŽUMELOVÁ, M., KADUČÁKOVÁ, H.: Efektívna komunikácia s pacientom v ambulancii 
z pohľadu sestry.In Nové trendy v ošetřovatelství IV., České Budějovice: Jihočeská univerzita 
(2005), s. 73 – 80. ISBN 80-7040-791-3, aktívna účasť 
 
DŽUMELOVÁ, M., KADUČÁKOVÁ, H.: Efektívna komunikácia s pacientom v ambulancii 
z pohľadu sestry. In: Nové trendy v ošetřovatelství IV., České Budějovice: Jihočeská 
univerzita (2005), s. 73 – 80. ISBN 80-7040-791-3,  spoluautorstvo 50%. 
 
HRUBOŇ, A., LACKO, A., URBAN, M., STRAKA, J., BESTVINA, D. Spectral analysis of 
heart rate variability in diagnostic and stratification of dilated cardiomyopathy and chronic 
heart failure. In: VAVERKA, F.: MOVEMENT AND HEALTH 4-th INTERNATIONAL 
CONFERENCE OLOMOUC, UP, 2005, s.54. ISBN 80-244-1166-0 
 
JAVORKA  K., JAVORKA  Ľ., BARANEC  M. :Can the increassed exposition to genotoxic 
substtances infulense the level of spontaneoos abortion in region Ružomberok. Lublin : Nowe 
trendy w badaniach i nauce, 2005, s.5. 
 
KADUČÁKOVÁ, H.: Integrácia konceptu bazálnej stimulácie do študijného programu 
ošetrovateľstvo.In: Historický 1. národní konference Basální stimulace , Frýdek-Místek 
2005(zborník v tlači) 
 
KALINOVÁ, K., ŽALMAN, A., SIČÁK, M., MAKAIOVÁ, I., LACKO, A., VALKO, P. 
Positron Emission Tomography in head and neck tumor diagnosis- first experience. 
 
KOMÁREK, K.: Sind die Formdeformationen der Bäume Indikatoren von Anomalien das 
Magnetisches der Erde?   Kneip/Schweitzer forum 2/2005, str. 60-61.  
 
LACKO, A., STRAKA, J., KVĚTENSKÝ, J., DOMENIK, J., HRUBOŇ, A., BUKATOVÁ, 
A.: Possibilities of an early diagnostics of the cardiac autonomic dysregulation and important 
stressful factors for health status of elderly people. In: VAVERKA, F.: MOVEMENT AND 
HEALTH 4-th INTERNATIONAL CONFERENCE OLOMOUC, UP, 2005, s.71, ISBN 80-
244-1166-0 
 
LEHOTSKA,  M.: Postabortívny syndróm. In: Nové trendy v ošetřovatelství IV., České 
Budějovice, 2005, s. 190-200. ISBN 80-7040-791-3 
 
MAGERČIAKOVÁ, M.: Využitie internetu v edukácii pacientov. In: Nové trendy 
v ošetřovatelství IV., České Budějovice, 2005, s. 201- 209. ISBN 80-7040-791-3  
 
SIMOČKOVÁ, V., PEŘINOVÁ, N. Vplyv spánku na pracovný výkon sestier. In Nové trendy 
v ošetřovatelství IV. : Sborník příspěvku z konference s mezinárodní účastí IV. Jihočeské 
ošetřovatelské dny. Ed. V. Tóthová, G. Sedláková, A. Mojžíšová. České Budějovice : 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2005. 486 s. ISBN 
80-7040-791-3, s. 377-382. 
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SIMOČKOVÁ, V. Prirodzené metódy antikoncepcie. In XI. Královéhradecké ošetřovatelské 
dny : Sborník přednášek. Ed. H. Ulrychová, I. Vašátková. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 
2005. 116 s. ISBN 80-86225-74-7, s. 26. 
 
ZAMBORIOVÁ, M., SIMOČKOVÁ, V. Motivácia ako dôležitá súčasť vzdelávania 
v ošetrovateľstve. In Sestra nositelka změn v ošetřovatelství : Sborník.  Ed. J. Gombárová. 
Praha : VZŠ, 2005. 
 
 

Vedecké štúdie a odborné články publikované doma 
 
 
DŽUMELOVÁ, M.:  Preventívna  ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s     cholelitiázou-   
prieskum. In: Príspevok pedagógov Pedagogickej fakulty katolíckej univerzity v Ružomberku  
k Európskej vede I. (2005), ISBN 80 – 8084 – 11 – 3. 
 
DŽUMELOVÁ, M.: Efektívna komunikácia v ambulancii. In: Sestra, 10 (2005), s. 16 – 17, 
ISSN 1335-9444. 
 
DŽUMELOVÁ, M., KOLKUS,M., JACKOVÁ, J.:  Štandard spolupráce sestry pri             
endotracheálnej intubácii.  In: Sestra, 4 (2005), č. 2, s. 20- 21. ISSN 1335-9444. 
 
GROCHAL, F.: Agenesis corporis callosi-prenatálna sonografická diagnostika.              
Praktická gynekológia, 12, č.3, 2005, s. 121-125. 
  
HEREC, I.- KOMÁREK, K.- CHRAPAN, J.: Senzor pre meranie biologických objektov a ich 
vzájomných inerakcií. Nové trendy v biomedicínskom inžinierstve. EF ŽU Žilina  7.-9.9. 
2005. Zborník referátov v tlači. 
 
HRUBOŇ, A., LACKO, A., BESTVINA, D., KVĚTENSKÝ, J., STRAKA, J., POVINEC, P., 
JELOK, I.: Vyšetrenie sympatickej inervácie myokardu 123-I- MIBG u diabetikov 
a parkinsonikov. Kardiológia. 14, 2005, Supplementum 16S1 (ISSN 1210-0048, ISSN 1335-
2429). 
  
HRUBOŇ, A., LACKO, A., URBAN, M., STRAKA, J., BESTVINA, D.: Spektrálna             
analýza  variability RR intervalov v diagnostike a stratifikácii akútnych koronárnych 
syndrómov. Medicina Militaris Slovaca, 2005, roč.7, č.1, s 15-20 (ISSN 1335-5139). 
              
JAVORKA  K., JAVORKA  Ľ. a kol. : Hodnotenie spontánnej potratovosti spádovej oblasti 
okresu Ružomberok v období rokov 1998 – 2003. Ružomberok : Disputationes scientificae, 
2005, V.3. 
 
JAVORKA  K., JAVORKA  Ľ., HALAŠOVÁ  E:, FRANEKOVÁ  M., BARANEC  M. : 
Príčiny spontánnych potratov. Ružomberok : Disputationes scietificae UK, 2005, roč.V., s.45. 
 
JAVORKA  K., JAVORKA  Ľ., HALAŠOVÁ  E., FRANEKOVÁ  M., BARANEC  M. : 
Príčiny spontánnych potratov. Ružomberok : Disputationes scientificae UK, 2005, 
roč.V.,s.45. 
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JURINA, J.: Činnosti determinujúce predmet metafyziky. In: Disputationes scientificae 
universitas  catholicae in Ružomberok. Ružomberok, KU, V/2005, č. 1, s. 4-8, ISSN 1335-
9185. 
 
JURINA, J.: Realistická koncepcia chápania predmetu metafyziky. In: Disputationes 
scientificae  universitas  catholicae in Ružomberok. Ružomberok, KU, V/ 2005, č. 1, s. 22-29, 
ISSN 1335-9185. 
 
JURINA, J.: Monistická koncepcia chápania predmetu metafyziky. In: Disputationes 
scientificae  universitas  catholicae in Ružomberok. Ružomberok, KU, V/ 2005, č. 2, s. 71-77, 
ISSN 1335-9185. 
 
KADUČÁKOVÁ, H.: Podpora kvality života u detí s mentálnou retardáciou. In: Príspevky  
pedagógov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku k európskej vede I. Ružomberok,  PF  
KU  2005, s. 35-42. ISBN 80-8084-11-3, ISSN 1336-2232. 
 
KADUČÁKOVÁ, H., DŽUMELOVÁ, M.: Aplikácia kreatívnych metód do vzdelávacieho  
procesu  v ošetrovateľstve. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin, UK,  
JLF Martin, LF UP  Olomouc 2005, s.604-613. ISBN 80-88866-32-4.  
 
KOBELA  J., JAVORKA  Ľ., JAVORKA  K. : Možné postupy v diagnostike a vertebro-
viscerálne vzťahy patologických procesov ženskej populácie v oblasti malej panvy. 
Ružomberok : Disputationes scientificae UK, roč. V.,1. 2005. 
 
KOBELA, J., JAVORKA, Ľ., JAVORKA, K.: Možné postupy v diagnostike 
a vertebroviscerálne vzťahy patologických procesov  ženskej populácie v oblasti malej panvy. 
Ružomberok, KU , Disputationes scientificae, roč.V, č.3, 2005. 
 
KOMÁREK, K - HEREC, I.: Experimentálne meranie ľudskej aury. Psychotronica  Slovaca 
"2005, kongres so zahraničnou účasťou, 26.-27.11. 2005, Nitra; in Zborník, v tlači. 
 
KOMÁREK, K.- HEREC, I.- WILCZEVSKA, E.- WILCZEVSKI, J.: Meranie ekologickej 
kvality materiálov pomocou elektrografie. Zborník VII. Banskoštiavnické dni 2005. 
Slovenská nukleárna spoločnosť - sekcia rádioekológie a špeciálnej techniky. Fakulta 
ekológie a eviromentalistiky TU Zvolen. 5.-7.10. 2005 Banská Štiavnica. Zborník referátov 
v tlači. 
   
KOŠČ, J. M. : Človek stvorený pre vzťah a dialóg lásky, článok v cykle Cesta do stredu 
človeka, Katolícke Noviny 4/2005, str. 4, Bratislava 2005. 
 
KVĚTENSKÝ, J., LACKO, A.: Historický prehľad vývoja výživy človeka. Ružomberok, 
KU, 2005, 36s, skriptá, IBSN 80-8084-040-7 
 
KVĚTENSKÝ J., LACKO A., DOMENIK J. Objektivizácia vývoja stresovej situácie 
metódou spektrálnej analýzy. Odoslané na publikáciu.KU, Disputationes scientificae, 2005 
 
LACKO, A., KUBEROVÁ,  H., KADUČÁKOVÁ, H., DŽUMELOVÁ, M., MÁLIKOVÁ,   
K., MAGERČIAKOVÁ, M.,   LEHOTSKÁ, M., DUBNÁ, Z.: Objektivizácia stresovej                     
situácie vo výučbovom i ošetrovateľskom procese  vyšetrením ANS spektrálnou analýzou. In:  
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KOŠICE-VOJENSKÉ INTERNISTICKÉ DNI-november 2005. Je nukleárna kardiológia 
prekonaná alebo stále aktuálna? (Lacko, A., Bestvina, D.) 

 
KOŠICE- VOJENSKÉ INTERNISTICKÉ DNI, november 2005. Využitie pozitrónovej 
emisnej tomografie (PET) pre hodnotenie viability myokardu. (Straka, J., Lacko, A.) 

 
VÝROČNÝ SJAZD SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI-október 
2005. Korelácia perfúznej scintigrafie myokardu (SPECT) s koronarografickými nálezmi 
ischemickej choroby srdca. (Urban, M, Lacko, A.) 
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VÝROČNÝ SJAZD SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI-október 
2005. Vyšetrenie sympatickej inervácie myokardu 123-I- MIBG u diabetikov 
a parkinsonikov. (Hruboň, A., Lacko, A.) 

 
VÝROČNÝ SJAZD SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI-október 
2005. Je nukleárna kardiológia prekonaná alebo stále aktuálna? (Lacko, A., Bestvina, D.) 

 
VÝROČNÝ SJAZD SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI-október 
2005. Využitie pozitrónovej emisnej tomografie (PET) pre hodnotenie viability myokardu. 
(Straka, J., Lacko, A.) 
 

CW Civil Defence Trainig Course. Vzdelávací a technický ústav CO MV SR, 10. – 
15.4.2005. Chemical agents, properties, pathology, self-aid, first-aid and medical treatment. 
(Osina, O.) 
 

5.2  Organizovanie vedeckých a odborných  podujatí 
Fakulta zdravotníctva zorganizovala v priebehu roku 2005 niekoľko akcií, na ktorých 

sa podieľali jednotlivé katedry a ich príslušníci. Správy z jednotlivých podujatí boli 
uverejnené na web stránke Fakulty zdravotníctva s dobrým ohlasom. 

 
Zoznam podujatí 
 
Deň európskej vedy a otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity 
FZ - kongresová sála ÚVN v Ružomberok, 11.11. 2005. (FZ KU - jednotlivé katedry)  
 
Bioetické výzvy súčasnosti, medzinárodná konferencia, sprievodná akcia európskeho týždňa 
vedy organizovaná  Katolíckou univerzitou v spolupráci s fakultou zdravotníctva, 11.11. 2005 
v priestoroch rektorátu KU.  
Konferencia bola pod záštitou Dr. Miroslava Mikolášika, poslanca európskeho parlamentu. 
Naša fakulta sa podieľala na organizačnom a finančnom zabezpečení konferencie. (fakulta 
zdravotníctva -  katedra Pastorálnej medicíny a bioetiky). 
 
Tlačová konferencia, prezentácia monografie,  budova Slovenského syndikátu novinárov 
v Bratislave, 23. 11. 2005 tlačová konferencia spojená s prezentáciou knihy „Úvod do 
bioenergetických javov“, h. doc. Ing. Karla Komárka, PhD. 
 

Východiská pre vedeckú a výskumnú činnosť na FZ  Katolíckej univerzity 
 
V rámci ďalšieho rozvoja a skvalitnenia vedeckovýskumnej činnosti na FZ KU je 
potrebné: 

 
 Podporiť výskumné kolektívy a ich aktivity v účasti na projektoch výskumu a vývoja, 
 Vyhľadávať a zapájať sa do medzinárodných grantových úloh, ktorí sa musia stať 

predmetom záujmu na fakulte, 
 Podporiť odborný rast mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov prostredníctvom 

rozvojových fondov,  
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 Každoročne vyhodnotiť výsledky vedeckovýskumnej práce pedagogických 
pracovníkov a finančne ich stimulovať, 

 Propagovať dosiahnuté vedecké výsledky ich praktickými aplikáciami na pôde FZ 
prostredníctvom katedier, 

 Pripraviť nové organizačné formy prepojenia vedeckovýskumnej činnosti FZ s 
pracoviskami aplikovaného výskumu verejnej a podnikateľskej sféry, 

 Pri realizácii projektov, začleniť i študentov do ich realizácie, formou študentskej 
odbornej činnosti (ŠVOČ). 

 
Pri realizácii jednotlivých zámerov FZ je treba katedry zabezpečiť kvalifikovanými 

pracovníkmi. Vznikom samostatnej fakulty preberajú jednotlivé kompetencie určení 
funkcionári FZ a ostatní zabezpečujúci personál. Nedostatkom pri vzniku fakulty je slabá 
materiálno-technická vybavenosť novovytvorených katedier čo na serióznu vedecko-
výskumnú prácu nepostačuje.  Je potrebné čo najrýchlejšie dotvorenie jednotlivých pracovísk. 
Podobne je táto situácia nedoriešená ani na detašovaných pracoviskách. 
 
6.  Hospodárenie Fakulty zdravotníctva KU 

 
Rozhodnutím Akreditačnej komisie vlády SR zo dňa 1. júna 2005, prerokovaním 

v Kolégiu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 15. júna 2005 a schválením 
Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 27. júna 2005 a v súlade s § 
10, ods. 4 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. a čl. 15, ods. (3) Štatútu KU bola zriadená dňom   
1. 7. 2005 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Ružomberku. 

Vzhľadom k tomu, že Fakulta zdravotníctva vznikla v priebehu účtovného obdobia 
prijali dekan Pedagogickej fakulty KU prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. a dekan 
Fakulty zdravotníctva Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. dňa 20. júna 2005 Dohodu 
o delimitácii finančných prostriedkov a personálu, podľa ktorej sa do 31. 12. 2005 budú 
náklady Fakulty zdravotníctva hradiť z rozpočtu Pedagogickej fakulty. 
     Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku neviedla od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 svoje 
vlastné účtovníctvo. Výsledky hospodárenia Fakulty zdravotníctva KU sú súčasťou 
hospodárskych výsledkov Pedagogickej fakulty KU za rok 2005. 
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