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I. Základné informácie o katedre ošetrovateľstva 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra 

ošetrovateľstva  

námestie A. Hlinku 48 

034 01 Ružomberok 

Tel.: + 421 44 430 43 17, fax: + 421 44 430 43 16, email: stanislava.kanderova@ku.sk, 

mobil: +421 918 722 171  

 

Vedúci katedry: PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. 

Tajomník: PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

Sekretariát katedry a pre doktorandské štúdium: Stanislava Kanderová 

Zástupca pre doktorandské štúdium: PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

 

Štruktúra funkčných miest: 

funkčné miesto profesor:   

––––– 

funkčné miesto docent: 

doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD. 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.  

funkčné miesto odborný asistent: 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

PhDr. Mária Lehotská, PhD.  

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

mailto:stanislava.kanderova@ku.sk
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PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

MUDr. Anna Bieliková, PhD. 

MUDr. Antonín Hruboň, PhD. 

MUDr. Vladimír Masaryk, PhD. 

MUDr. Marián Sičák, PhD. 

funkčné miesto asistent: 

MUDr. Mária Gadušová 

MUDr. Ján Magál 

MUDr. Juraj Ondrejka 

MUDr. František Rusňák 

Mgr. Janka Kuriaková 

Mgr. Jana Moravčíková 

lektori: 

PhDr. Renáta Darmošová 

PhDr. Katarína Fúrová 

Mgr. Anna Herinková 

spolupracovníci z iných pracovísk KU: 

PhDr. Angela Almášiová, PhD. 

externí spolupracovníci: 

MUDr. Mária Krížová, PhD. 

PhDr. Mária Macková 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností katedry ošetrovateľstva za 

predchádzajúci rok 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, v roku 2016 organizovala a koordinovala vedecký program 

konferencií.  

Dňa 21.4.2016 sa v Jihlave konal VI. ročník medzinárodnej konferencie 

„Jihlavské zdravotnické dny 2016, pod názvom „Nové trendy teorie a bezpečnej 

praxe", ktorá bola organizovaná českou Katedrou zdravotnických studií Vysokej 

školy polytechnickej v Jihlave spolu s ďalšími spolu organizátorskými inštitúciami 

z Českej, Slovenskej a Poľskej republiky. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry 

ošetrovateľstva boli členmi vedeckého výboru konferencie.  

Dňa 7.6.2016 sa v Novom Targu konala medzinárodná konferencia študentov 

„Kół Naukowych Podhalańską Panstwową  Wyzsą  Szkołe Zawodową  v Nowym 

Targu“. Konferenciu organizovala Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Konferencie sa zúčastnili študentky 3. ročníka 

študijného programu ošetrovateľstvo. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry 

ošetrovateľstva boli člen hodnotiacej komisie tejto konferencie.   

Dňa 14.9.2016 spoluorganizovala 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu 

„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 

práci“ spoločne s katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, Fakulty humanitných studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, 

Krakowskou Akademiou Andrzeja Frycza Modrzewskiego Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie, organizáciou VID Vitenskapelige Høgskole z Nórska a 

Mykolas Romeris University z Litvy. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry 

ošetrovateľstva boli členmi vedeckého a organizačného výboru konferencie.  

 Dňa 13.10. 2016 spoluorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod 

názvom „Rodina – zdraví – nemoc“ v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne, 

Fakultou humanitných studií a Krakowskou Akademiou Andrzeja Frycza 
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Modrzewskiego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Vedecko-pedagogickí 

pracovníci katedry ošetrovateľstva boli členmi vedeckého výboru. 

Katedra ošetrovateľstva sa počas celého roka 2016 podieľala aj na 

organizovaní celookresných seminárov v spolupráci s Regionálnou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Študijné programy, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje vysokoškolské 

vzdelávanie 

Fakulta zdravotníctva KU má roku 2016 priznané právo MŠ SR udeľovať 

akademický titul bakalár (Bc.) absolventom štúdia v trojročnom bakalárskom 

študijnom programe ošetrovateľstvo a vedecko-akademickú hodnosť PhD. v 

doktorandskom študijnom programe v odbore ošetrovateľstvo. Prehľad študijných 

programov, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje vysokoškolské 

vzdelávanie, je súhrnne uvedený vo Výročnej správe Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

Údaje o študentoch a ich štruktúre 

Údaje o študentoch a ich štruktúre sú spracované vo Výročnej správe Fakulty 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

Akademická mobilita študentov   

V akademickom roku 2015/2016 boli realizované nasledovné študentské 

mobility na katedre ošetrovateľstva.  
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Odchádzajúci študenti  

 

Batoryová Jana 

Mobilita ERASMUS+ za účelom pracovnej stáže – Diakonie ČCE – Hospic Citadela, 

Valašské Meziříčí, Česká republika. Trvanie mobility: 13.7.2015 – 12.9.2015.  

 

Žihalová Helena 

Mobilita ERASMUS+ za účelom pracovnej stáže – Diakonie ČCE – Hospic Citadela, 

Valašské Meziříčí, Česká republika. Trvanie mobility: 13.7.2015 – 12.9.2015.  

 

Kolčáková Petra  

Mobilita ERASMUS+ za účelom pracovnej stáže Nemocnica ve Frýdku-Místku, 

Frýdek-Místek, Česká republika. Trvanie mobility: 1.7. 2015 – 31. 8. 2015. 

 

Prichádzajúci študenti 

Knox Adele 

Mobilita za účelom pracovnej stáže. Trvanie mobility: 4.4.2016 – 29.4.2016.   

 

Antoszek Kamila  

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

Poľská republika. Trvanie mobility: 7.9.2015 – 6.2.2016. 

 

Údaje o záujme o štúdium na katedre ošetrovateľstva a výsledkoch prijímacieho 

konania, aktivity katedry ošetrovateľstva, ktoré propagovali štúdium na KU  

V rámci prezentácie Katolíckej univerzity v Ružomberku pred prijímacím 

konaním pre akademický rok 2016/2017 pracovníci katedry ošetrovateľstva 

realizovali prezentáciu študijného programu ponúkaného katedrou prostredníctvom 

aktivity s názvom „Deň otvorených dverí“, konanej dňa 9.2.2016. Na akcii bola 
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audiovizuálne prezentovaná katedra a návštevníkom tohto podujatia boli 

poskytnuté informácie o študijnom programe.  

Dňa 7.9.2016 sa vedúca katedry ošetrovateľstva PhDr. Michaela Vicáňová, 

PhD. spolu s pracovníkom Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku a študentom 

Filozofickej fakulty KU v Ružomberku zúčastnila prezentácie študijných programov 

poskytovaných jednotlivými fakultami Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. 

 

Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia 

Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia sú spracované vo Výročnej 

správe Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni 

Študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Mária 

Hudáčková, Miroslava Labáková a Dominika Švantnerová sa 13.9.2016 zúčastnili 

celoslovenskej súťaže „Florence roka 2016“, ktorú organizovala Spoločnosť Svet 

zdravia a. s., v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. ako hlavným 

partnerom súťaže a Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v 

Prešove – odborným garantom. Dominika Švantnerová vyhrala v špeciálnej kategórii 

zdravotnej poisťovne Dôvera, vyhrala aj v kategórii s názvom „Finančné zdravie“ 

a v celkovom umiestnení skončila na 2. mieste.  

 

Ocenenia študentov katedry ošetrovateľstva 

 

Dominika Švantnerová 

Ocenenie primátora mesta Ružomberok pri príležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva za úspešnú reprezentáciu univerzity.    
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Za dosiahnuté študijné výsledky a aktivity boli v roku 2016 odmenení 

nasledovní študenti, ktorí získali motivačné štipendium:  

 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v 1. ročníku bakalárskeho štúdia, 

denná forma:  

1. Cabadová Barbora 

2. Durčáková Barbora 

3. Ferancová Laura 

4. Hvastová Silvia 

5. Janíková Veronika 

6. Koristeková Katarína 

7. Marcineková Iveta 

8. Mydliarová Veronika 

9. Slavkovská Lívia 

10. Štrbková Natália 

 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 2. a 3. ročníku 

bakalárskeho štúdia, denná forma: 

1. Budzeľová Terézia 

2. Bušová Mária 

3. Cabadová Barbora 

4. Ferancová Laura 

5. Fričová Lucia 

6. Hašková Lýdia 

7. Hvastová Silvia 

8. Janíková Veronika 

9. Kelčíková Andrea 

10. Koristeková Katarína 

11. Marcineková Iveta 
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12. Bc. Michňová Silvia 

13. Mydliarová Veronika 

14. Olašáková Simona 

15. Šimková Erika 

16. Štrbková Natália 

17. Temniaková Pavlína 

18. Tomašáková Katarína 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

V rámci sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek organizuje 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

medzinárodné vedecké konferencie (pozri Prehľad najdôležitejších udalostí katedry).  

Fakulta zdravotníctva KU má roku 2016 priznané právo MŠ SR udeľovať 

akademický titul bakalár (Bc.) absolventom štúdia v trojročnom bakalárskom 

študijnom programe ošetrovateľstvo a vedecko-akademickú hodnosť PhD. v 

doktorandskom študijnom programe v odbore ošetrovateľstvo. Prehľad študijných 

programov, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje vysokoškolské 

vzdelávanie, je súhrnne uvedený vo Výročnej správe Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Okrem vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo sa na katedre 

ošetrovateľstva uskutočňuje aj postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov v akreditovanom špecializačnom štúdiu v špecializačnom odbore 

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.  

Katedra ošetrovateľstva sa v roku 2016 podieľala na zabezpečovaní 

odborného programu celookresných odborných seminárov v spolupráci 

s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku a Ústrednou 

vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. 
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V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so 

sídlom v Liptovskom Mikuláši sa PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. a PhDr. 

Bc. Eva Moraučíková, PhD. podieľajú na realizácii kurzov laickej prvej pomoci 

a organizovaní iných dobrovoľníckych aktivít aj za účasti študentov.  

 

V. Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti katedry ošetrovateľstva 

 

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva sa v rámci 

vedeckého záujmu vo svojich vedeckých prácach, výskumoch a projektoch zaoberajú 

témami: 

- Farmakoterapia seniora z pohľadu ošetrovateľstva. 

- Terminológia a hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve. 

- Ošetrovateľská dokumentácia a jej využitie v ambulantnej a ústavnej starostlivosti. 

- Edukačný proces a jeho realizácia v ošetrovateľstve. 

- Podpora fyziologického smútenia žien s perinatálnou stratou. 

- Vplyv klimaktéria na zdravie žien.  

- Využitie informačných technológii pri edukácii seniorov a handicapovaných.  

- Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v internom ošetrovateľstve. 

- Komunikácia a komunikačné bariéry v ošetrovateľstve a edukácii.  

- Ošetrovateľský proces a potreby pacienta v ošetrovateľskej praxi. 

- Ošetrovateľské postupy pri starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením. 

- Postakútna starostlivosť o pacientov po traumatickej miešnej lézii. 

 

Plán vedeckej činnosti katedry ošetrovateľstva pre rok 2016: 

Plán rozvoja katedry je zameraný na: 

- Zvyšovanie úrovne vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom rezortných, 

národných a medzinárodných grantov a projektov.  



13 

 

- Zapájanie študentov do vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom ŠVOČ a ich 

prezentácia na študentských konferenciách, univerzitných a celoslovenských 

kolách ŠVOČ. 

- Intenzívnu a cieľavedomú publikačnú činnosť pedagógov v zahraničných a 

domácich vydavateľstvách, vedeckých a odborných časopisoch.  

- Aktívnu účasť na odborných seminároch, vedeckých konferenciách 

a organizovanie takýchto podujatí. 

- Pokračovanie spolupráce s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža 

Liptov so sídlom v Liptovskom Mikuláši, so Slovenskou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek, s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok –

FN, inými fakultami Katolíckej univerzity v Ružomberku, zlepšenie spolupráce s  

mestom Ružomberok.  

- Ďalšie vzdelávanie vedecko-pedagogických pracovníkov v cudzom jazyku. 

 

Vedecko-pedagogickí pracovníci sa budú zaoberať nasledovnými témami: 

- Malnutrícia u rizikových pacientov. 

- Farmakoterapia seniorov. 

- Nefarmakologická liečba seniorov. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s duševnými chorobami.  

- Onkologické ošetrovateľstvo. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o rodinu. 

- Edukácia v ošetrovateľstve. 

- Využitie informačno-komunikačných technológií v ošetrovateľskej praxi. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o chirurgického pacienta. 

- Perinatálna strata ako kolaboratívny problém. 

- Uspokojovanie potrieb chorých. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chorobami dýchacieho systému 

v domácom prostredí. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o ženu v klimaktériu. 
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Publikačná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva 

 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

 

KOPÁČIKOVÁ, M. 13.10. 2016. Rodina – zdraví – nemoc, Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíne, Fakulta humanitných studií, Zlín, Česká republika. „Spirituálne potreby 

u zomierajúcich z pohľadu sestier.“ 

 

SIMOČKOVÁ, V. 13.10. 2016. Rodina – zdraví – nemoc, Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíne, Fakulta humanitných studií, Zlín, Česká republika. „Zmysluplnosť života vo 

vzťahu k syndrómu vyhorenia sestier.“ 

 

LEHOTSKÁ, M. 13.10. 2016. Rodina – zdraví – nemoc, Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíne, Fakulta humanitných studií, Zlín, Česká republika. „Postakútna starostlivosť 

o pacientov po traumatickej miešnej lézii.“ 

 

MORAUČÍKOVÁ, E. 21.4.2016. Jihlavské zdravotnické dny – VI. ročník: Nové trendy 

teorie a bezpečnej praxe, Jihlava, Česká republika. „Pohľad ženy na hysterektómiu.“ 

 

ZRUBÁKOVÁ, K. 13.10. 2016. Rodina – zdraví – nemoc, Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíne, Fakulta humanitných studií, Zlín, Česká republika. „Kooperácia sestry 

a rodinného príslušníka v starostlivosti o terminálne chorého seniora v domácom 

prostredí.“ 

 

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

KADUČÁKOVÁ, H. 14.9. 2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci PF Katolícka univerzita v Ružomberku 

„Posudzovanie rodiny v paliatívnej starostlivosti.“ 
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KOPÁČIKOVÁ, M. 21. 1. 2016. Pôrodná asistencia – Vzdelávanie a odborná prax. 

Slovenská zdravotnícka  univerzita v Bratislave, Bratislava. „Retrospektíva 

vzdelávania pôrodných asistentiek na FZ KU v Ružomberku.“  

 

KOPÁČIKOVÁ, M. 21. 1. 2016 Pôrodná asistencia – Vzdelávanie a odborná prax. 

Slovenská zdravotnícka  univerzita v Bratislave, Bratislava. „Retrospektíva 

vzdelávania pôrodných asistentiek na FZ KU v Ružomberku.“  

 

SIMOČKOVÁ, V. 21. – 22. 04. 2016 Piešťanský deň ošetrovateľstva, Vysoká škola 

zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava. „Psychická záťaž 

zdravotníckych profesionálov pracujúcich v hospicoch.“ 

 

SIMOČKOVÁ, V. 28. 10. 2016 Teleošetrovateľstvo, nový ošetrovateľský prístup, 

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 

Katedra ošetrovateľstva, „Význam informačno-komunikačných technológií pre 

teleošetrovateľstvo pri práci v ADOS.“ 

 

IŽOVÁ, M. 16.09.2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej 

asistencii a sociálnej práci – medzinárodná vedecká konferencia, Katolícka univerzita 

Ružomberok. Katedra sociálnej práce. Ružomberok. „Kvalita života pacientov 

s trvalým kardiostimulátorom.“ 

 

MAGERČIAKOVÁ, M. 14.9.2016. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, Ružomberok. „Pohľad sestier na výskyt a riešenie sociálnych 

problémov u hospitalizovaných pacientov.“  
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NOVYSEDLÁKOVÁ, M.14.9.2016. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci   PF KU v Ružomberku. „Zdravotno-sociálne 

podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť.“ 

 

ZRUBÁKOVÁ, K. 14.9.2016. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci   PF KU v Ružomberku. „Zdravotno-sociálne 

podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť.“ 

 

Aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých seminároch a konferenciách 

 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. 

14.9. 2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci PF Katolícka univerzita v Ružomberku „Posudzovanie rodiny 

v paliatívnej starostlivosti.“ 

 

10.11. – 11.11. 2016 Ružomberské zdravotnícke dni XI. ročník, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok „Potreby  rodiny v kontexte 

paliatívnej starostlivosti.“ 

 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

21. 1. 2016 Pôrodná asistencia – Vzdelávanie a odborná prax. Slovenská zdravotnícka  

univerzita v Bratislave, Bratislava. „Retrospektíva vzdelávania pôrodných asistentiek 

na FZ KU v Ružomberku.“  

 

4. 2. 2016 Cyrilo–Metodské dni sociálnych služieb II. – Nové  výzvy pre sociálne 

služby a poradenstvo. Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava. „The 

interdisciplinary cooperation in the care of battered and abused seniors.”  
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14.9.2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci. Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok. „Starostlivosť o 

týraných a zneužívaných ľudí z pohľadu seniorov a sestier.“ 

 

23. – 24. 9. 2016 Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien. SKSAPA 

Bratislava a Nový Smokovec, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. „Inkontinencia moču z 

pohľadu žien.“ 

 

13.10.2016 Rodina – zdraví – nemoc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta 

humanitných studií, Zlín. „Spirituálne potreby u zomierajúcich z pohľadu sestier.“ 

 

10. – 11.11.2016 Ružomberské zdravotnícke dni – XI. ročník. Katolícka univerzita 

v Ružomberku Fakulta zdravotníctva, Ružomberok. „Zdravý životný štýl v prevencii 

postmenopauzálnej osteoporózy.“ 

 

25.11.2016 Kvalita života ženy v menopauzálnom období. IPASK, SKSAPA, FZ KU v 

Ružomberku, Ružomberok. „Zhodnotenie kvality života žien v klimaktériu.“ 

 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

21. – 22.4.2016 Piešťanský deň ošetrovateľstva, Vysoká škola zdravotníctva sociálnej 

práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava. „Psychická záťaž zdravotníckych profesionálov 

pracujúcich v hospicoch.“ 

 

13.10.2016. Rodina – zdraví – nemoc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta 

humanitných studií, Zlín. „Zmysluplnosť života vo vzťahu k syndrómu vyhorenia 

sestier.“ 
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28. 10. 2016 Teleošetrovateľstvo, nový ošetrovateľský prístup, Univerzita Konštantína 

filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra. „Význam 

informačno-komunikačných technológií pre teleošetrovateľstvo pri práci v ADOS.“ 

 

10. – 11. 11. 2016 Ružomberské zdravotnícke dni – XI. Ročník, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Paliatívna starostlivosť verzus syndróm 

vyhorenia u sestier.“ 

 

10. – 11. 11. 2016 Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách, Vysoká škola 

zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, Detašované pracovisko Bl. 

Metóda Dominika Trčku Michalovce. „Sestra ako významný činiteľ v pomáhajúcich 

profesiách pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti.“ 

 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

14.9.2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a 

sociálnej práci – medzinárodná vedecká konferencia, Katolícka univerzita 

Ružomberok. Katedra sociálnej práce. Ružomberok. „Kvalita života pacientov 

s trvalým kardiostimulátorom.“ 

 

PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

13.10.2016. Rodina – zdraví – nemoc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta 

humanitných studií, Zlín. „Postakútna starostlivosť o pacientov po traumatickej 

miešnej lézii.“ 

 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

10. – 11.11.2016 Ružomberské zdravotnícke dni 2016 – XI. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Internetová stránka nemocnice 

ako zdroj informácií pre chirurgického pacienta.“ 
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PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

20.4.2016 III. Medzinárodná konferencia: Kvalita a jej perspektívy s podtitulom Péče 

o psychiku ve zdraví a nemoci, Pardubice, Česká republika. „Smrť z pohľadu 

zdravotníckych pracovníkov.“ 

 

21.4.2016 Jihlavské zdravotnické dny – VI. ročník: Nové trendy teorie a bezpečnej 

praxe, Jihlava, Česká republika. „Pohľad ženy na hysterektómiu.“ 

 

22.6. – 24.6.2016 7TH Conference of the Union Europe Region, Bratislava. „Ventilator -

associated pneumonia rates in the intensive care init of central Military Hospital – 

University Hospital in Ruzomberok.“ 

 

23.9. – 24.9.2016 Kongres Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

„Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“, Nový Smokovec. 

„Životospráva v klimaktériu.“ 

 

10. – 11.11.2016 Ružomberské zdravotnícke dni 2016 – XI. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Špecifiká komunikácie so 

smútiacou rodinou.“ 

 

23.11. – 25.11. 2016 6th International interdisciplinary scientific conference „Society. 

Health. Welfare. Living in the world of Diversity: Social Transformations, 

Innovations, Solutions, Riga, Litva. „Ventilator – associated Pneumonia Rates in the 

Intensive Care Unit of Central Military Hospital – University Hospital in 

Ružomberok, Slovakia.“  

 

25.11.2016 odborný seminár „Kvalita života ženy v menopauzálnom období“, 

Ružomberok. „Životospráva v klimaktériu.“ 
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PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

23.3. – 25.3.2016 International Conference on innovations in Science and education 

Praha- CBU, Praha. „Promotion health – evaluation of the locus  of control over 

health.“ 

 

26.5.2016 X. Mezinárodní  sympoziu ošetřovatelství. Ostravská univerzita v Ostravě, 

Ostrava. „Stratégie zvládania záťaže podporných osôb.“ 

 

22.6. – 24.6.2016 7TH Conference of the Union Europe Region, Bratislava. „Home 

mechanical ventilation from the viewpoint of nursing.“ 

 

14.9.2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a 

sociálnej práci – medzinárodná vedecká konferencia, Katolícka univerzita 

Ružomberok. Katedra sociálnej práce. Ružomberok. „Zdravotno- sociálne 

podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť.“ 

 

10. – 11.11.2016 Ružomberské zdravotnícke dni 2016 – XI. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Riziko pádu seniorov 

v domácom prostredí.“ 

 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

11.3 – 12.3.2016. 4. International scientific conference All about people: society and 

science for integrated care of people. Maribor, Slovinsko. „Realization and problems 

pharmacotherapy of seniors in community care in the Slovak Republic.“ 

 

13.4. – 15.4.2016. XV. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou, 42. 

Gressnerove dni. Doubletree Hilton, Košice. „Význam ošetrovateľskej starostlivosti 

v prevencii pneumónie u seniorov.“ 
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22.6. – 24.6.2016 7TH Conference of the Union Europe Region, Bratislava. „Home 

mechanical ventilation from the viewpoint of nursing.“ 

 

14.9.2016 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a 

sociálnej práci – medzinárodná vedecká konferencia, Katolícka univerzita 

Ružomberok. Katedra sociálnej práce. Ružomberok. „Zdravotno- sociálne 

podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť.“ 

 

13.10.2016. Rodina – zdraví – nemoc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta 

humanitných studií, Zlín. „Kooperácia sestry a rodinného príslušníka v starostlivosti 

o terminálne chorého seniora v domácom prostredí.“ 

 

10. – 11.11.2016 Ružomberské zdravotnícke dni 2016 – XI. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Hodnotenie stavu výživy 

u onkologicky chorých.“ 

 

Projekty podporované z domácich grantových schém   

 

Riešený projekt KEGA:  

 

Názov projektu: Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien 

Číslo projektu:  029KU–4/2016 

Vedúci projektu: doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

Spoluriešitelia: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, 

PhD., MUDr. Karol Javorka, PhD., Mgr. Eva Lazárová 

 

 

 

 



22 

 

Podané návrhy projektov KEGA: 

 

Názov projektu: Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní 

nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach 

Číslo projektu: č. 016KU–4/2017 

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

Spoluriešitelia: PhDr. Mária Novysedláková, PhD., PhDr. Mgr. Mariana 

Magerčiaková, PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD., PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., 

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., doc. PhDr. 

Irena Kamanová, PhD., RNDr. Soňa Hlinková, PhD., Mgr. Peter Kutiš, prof. MUDr. 

Štefan Krajčík, CSc., doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD., doc. MUDr. Ivan Bartošovič, 

PhD., mim. prof.  

 

Názov projektu: Implementácia princípov ošetrovateľstva založeného na dôkazoch 

v predmete ošetrovateľský proces a potreby 

Číslo projektu: 013KU-4/2017 

Vedúci projektu: PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., 

PhDr. Mária Lehotská, PhD., doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.  

 

Podané návrhy projektov APVV: 

 

Názov projektu: Redukcia ranových infekcií súvisiacich s operačným výkonom 

prostredníctvom zavedenia efektívneho surveillance programu 

Vedúci projektu: RNDr. Soňa Hlinková, PhD.  

Spoluriešitelia: prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., doc. RNDr. Jaroslav Timko, 

PhD., MUDr. Slávka Zakuťanská, doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. MPH, doc. 

MUDr. Jozef Domenik, PhD. MPH, doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD. MPH, Ing. Peter 

Rendek, PhDr. Mgr.  Mariana Magerčiaková, PhD., PhDr. Eva Moraučíková, PhD., 
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Ing. Mgr. Imrich Andrási, PhDr. Marek Šichamn, PhD., PhDr. Renáta Darmošová, 

PhDr. Katarína Fúrová, Mgr. Zuzana Hrčková, Mgr. Iveta Kurová 

 

Počet podporených projektov: 1 

Počet podaných projektov: 3 

 

Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

 

Názov projektu: Monitoring of the length of the women's fertile period 

Monitorovanie plodného obdobia u žien 

Číslo projektu: WDSC 15.09/12 

Vedúci projektu: doc.  

PhDr., PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Mgr. Eva Lazárová 

 

Počet podporených projektov: 1 

Počet podaných projektov: 0 

 

Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov  

Katedra ošetrovateľstva nevykazuje v roku 2015 výskumnú činnosť 

nepodporovanú z grantov. 

 

Činnosti katedry na využitie dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi  

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.  

 

Činnosti katedry v špecializovaných výskumných a vývojových pracoviskách  

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.  
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Vnútorná grantová schémy fakulty  

Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity neexistuje vnútorná grantová 

schéma.  

 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

 Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva neboli v roku 2015 

zaradení do habilitačného a inauguračného konania. 

 

VII. Zamestnanci na katedre ošetrovateľstva 

 

 Štruktúra zamestnancov katedry ošetrovateľstva je uvedená v kapitole III. 

Kvalifikačný rast vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva nebol 

realizovaný. 

 

Zahraničné mobility pedagógov 

 

Prichádzajúci učitelia 

 

Jolanta Kuzka 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Wyzsza szkola biznesu a przedsiebiorczosci, 

Ostrowiec. Poľská republika. Trvanie mobility: 11.4.2016 – 15.4.2016 

 

Vlasta Dvořáková  

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika. 

Trvanie mobility: 11.4.2016 – 15.4.2016 
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Lenka Görnerová  

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika. 

Trvanie mobility: 11.4.2016 – 15.4.2016 

 

Odchádzajúci učitelia 

 

Kadučáková Helena 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Trvanie mobility: 5.4.2016 – 8.4.2016 

 

Ižová Marcela  

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola 

Zawodowa w Nowym Targu. Poľská republika. Trvanie mobility: 05.04.2016 – 

08.04.2016. 

 

Lehotská Mária 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká 

republika. Trvanie mobility: 9.11.2015 – 12.11.2015 

 

Magerčiaková Mariana 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Akademia Polonija Czestochowa, Poľská 

republika. Trvanie mobility: 25.11.2015 – 28.11.2015.  

 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

Mobilita ERASMUS+ za účelom stáže – Blackrock Clinic, Dublin, Ireland. Trvanie 

mobility: 15.3. – 20.3. 2016. 
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Novysedláková Mária 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Riga Stradins University Latvia, Lotyšsko. Trvanie 

mobility: 20.2.2016 – 26.2.2016. 

 

Vicáňová Michaela 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Akademia Polonija Czestochowa, Poľská 

republika. Trvanie mobility: 25.11.2015 – 28.11.2015.  

 

Zrubáková Katarína 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Alma Mater Europea Maribor, Slovinsko. 

Trvanie mobility: 7.3.2016 – 12.3.2016. 

 

VIII. Podpora študentov 

 

Podpora študentov katedry ošetrovateľstva je zabezpečená v podobe 

sociálnych štipendií na celouniverzitnej úrovni. Študenti katedry ošetrovateľstva 

majú zabezpečené ubytovanie a stravovanie v ubytovacích a stravovacích 

zariadeniach, ktoré sú tiež v celouniverzitnej pôsobnosti.  

Študenti katedry ošetrovateľstva môžu v prípade potreby využiť Poradenské 

centrum Katolíckej univerzity, ktoré prevádzkuje Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Poradenské centrum ponúka kariérne a psychologické poradenstvo, 

zabezpečuje a sprostredkúva tiež sociálne a právne poradenstvo. Poskytuje tiež 

služby pre študentov so špecifickými potrebami.  

Študenti katedry ošetrovateľstva využívajú k štúdiu aj služby univerzitnej knižnice, 

ktorá im poskytuje knižnično-informačné a bibliografické služby. Cez vytvorený 

knižnično-informačný systém majú študenti umožnený aj elektronický prístup do 

elektronických databáz.  

Študenti katedry ošetrovateľstva majú počas štúdia vytvorené podmienky 

potrebné k zabezpečeniu odbornej klinickej praxe. Študenti vykonávajú prax 
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v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN na základe 

zmluvy o praktickej výučbe. Pre študentov študijného programu ošetrovateľstvo je 

uzatvorených ďalších 5 zmlúv o praktickej výučbe pre ambulantnú zdravotnú 

starostlivosť a 2 zmluvy s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

Študenti môžu využívať vo všetkých priestoroch fakulty zdravotníctva wifi 

pripojenie, ktoré je v rámci projektu eduroam prístupné.  

 

IX. Podporné činnosti katedry ošetrovateľstva 

 

 Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2016 zúčastnili 

viacerých sprievodných akcií, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo 

inými inštitúciami. Medzi uvedené aktivity patria: 

9.2.2016 – „Deň otvorených dverí“ – audiovizuálna prezentácia katedry 

ošetrovateľstva 

15.4.2016 – celoslovenská verejná finančná zbierka Ligy proti rakovine  ,,Deň 

narcisov“  

6.4.2016 – vzdelávací projekt študentov na podporu transplantačného programu 

a darcovstva orgánov v SR „Jeden darca – sedem životov“ 

10.5.2016 a 17.5.2016 – celoslovenská zbierka SČK „Buďte aj vy ľudia s veľkým 

srdcom“ 

17.5.2016 – dobrovoľnícka aktivita na podporu tvorivého trávenia voľného času na 

Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici 

4.7. – 8.7.2016 – účasť študentov katedry ošetrovateľstva na workshope Detskej 

univerzity KU v Ružomberku, zabezpečenie zdravotného dozoru a prezentácia 

workshopu „Zdravie a cestovanie“ 

24.7. – 30.7.2016 –účasť letného tábora SČK v Mlynčekoch a zabezpečenie 

interaktívnej prednášky o poskytovaní prvej pomoci s precvičovaním a súťaže  

v poskytovaní prvej pomoci  

2.11.2016 – kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ 
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6.12. a 7.12.2015 – Kultúry program pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša – Centrum 

sociálnych služieb Trojlístok Ružomberok a Ústredná vojenská nemocnica 

SNP Ružomberok – FN – detská a onkologická klinika, doliečovacie oddelenie 

22.11.2016 – odborná prednáška špecialistky pre hodnotenie sústavného vzdelávania 

SK SaPA Mgr. Jany Slovákovej, PhD. pod názvom „Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek– vzdelávanie, členstvo a registrácia“  

 

X. Rozvoj katedry ošetrovateľstva 

 

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.  

 

XI. Medzinárodné aktivity katedry ošetrovateľstva 

 

Členstvo vo vedeckých, redakčných, akademických a iných významných orgánoch 

 

doc. Mgr. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Rodina–zdraví–nemoc medzinárodná konference, Univerzita Tomaše Bati ve 

Zlíne, Zlín. 

2. Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych Nowe trendy w 

podejściu do zdrowia i choroby. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ. 

3. Ružomberské zdravotnícke dni XI. ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, Ružomberok. 

Člen redakčnej rady: 

1. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Akademia Medycznaim. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu. 
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2. Rada Naukowa Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Zeszyt 18 Wydanie 

Ostrowiec Świętokrzyski : WSBiP. 

3. Studia Medyczne Akademii Świętokrrzyskej, Kielce. 

4. Człowiek–religia–zdrowie.Szczecin : Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w 

Szczecinie. 

5. Opieka Onkologiczna –Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–

Curie Oddział w Krakowie. 

6. Polish Nursing, Poznan University of Medical Sciences. 

7. Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberku 

8. Člen Vedeckej rady edice odborných publikací v oboru Nelérařske 

zdravotnické vědy Nakladatelství UTB. 

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia: 

1. Člen Vedeckej rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně. 

2. Člen Vedeckej rady edice odborných publikací v oboru Nelérařske 

zdravotnické vědy Nakladatelství UTB. 

3. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku. 

4. Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium, Trnavská univerzita v 

Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. 

5. Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium odbor ošetrovateľstvo, FZ 

KU v Ružomberku. 

6. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

7. Člen Rady pre kvalitu na KU v Ružomberku. 

8. Člen komisie pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia 

MŠVVaŠ SR. 

9. Člen  Pracovnej skupiny  pre ostatné zdravotnícke povolania – konzultačný 

a poradný orgán rezortu MŠVVaŠ SR. 

10. Člen Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych 

zdravotníckych vedách v SR. 
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doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Cyrilo–Metodské dni sociálnych služieb II. – Nové  výzvy pre sociálne služby 

a poradenstvo. Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava. 

2. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 

práci. Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok. 

3. Rodina – zdraví – nemoc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta 

humanitných studií, Zlín. 

4. Ružomberské zdravotnícke dni – XI. ročník. Katolícka univerzita 

v Ružomberku Fakulta zdravotníctva, Ružomberok. 

5. Člen organizačného výboru – Kvalita života ženy v menopauzálnom období. 

FZ KU Ružomberok. 

Člen redakčnej rady: 

1. Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 

Ružomberku. 

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia: 

1. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku. 

2. Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium odbor ošetrovateľstvo, FZ 

KU v Ružomberku. 

3. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

4. Člen Slovenského Červeného kríža. 

 

5. Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky 

v oblasti výchovno–vzdelávacieho procesu, mesto Ružomberok. 
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doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 

práci. Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok. 

2. Ružomberské zdravotnícke dni – XI. ročník. Katolícka univerzita 

v Ružomberku Fakulta zdravotníctva, Ružomberok. 

Člen redakčnej rady: 

1. Člen redakčnej rady odborného časopisu Sestra   

2. Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie 

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia: 

1. Členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

2. Členka Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku 

3. Odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

4. Pamätná medaila sv. Ondreja za dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji 

katolíckeho školstva v Košickej arcidiecéze udelená Rímskokatolíckou 

cirkvou, Arcibiskupstvo Košice  

5. Pamätná medaila sv. Cyrila a Metóda za dlhoročnú prácu pre rozvoj 

katolíckeho školstva na Slovensku udelená komisiou Konferencie biskupov 

Slovenska pre katechizáciu a školstvo 

 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.  

2. Člen Slovenského Červeného kríža. 
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PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Rodina – zdraví – nemoc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta 

humanitných studií, Zlín. 

Člen redakčnej rady: 

1. Časopis Kuriér, KU Ružomberok. 

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

2. Člen Slovenského Červeného kríža. 

3. Člen vedeckej rady FZ KU v Ružomberku.  

4. Predseda štipendijnej a disciplinárnej komisie FZ KU v Ružomberku.  

5. Čestné ocenenie Regionálnej komory SaPA „Biele srdce“ v kategórii pedagóg. 

 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Ružomberské zdravotnícke dni 2016 – XI. ročník, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Člen redakčnej rady: 

1. Zdravotnícke štúdie- vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

2. Prohuman- odborný internetový časopis.  

Člen edičnej rady: 

1. Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku – VERBUM, Edícia 

medicínske a zdravotnícke štúdie (medicínske a zdravotnícke vedy). 

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia: 

1. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku. 
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2. Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium odbor ošetrovateľstvo, FZ 

KU v Ružomberku. 

3. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek; od 21.9.2016 člen Rady 

Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku. 

4. Člen Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža pri Katolíckej univerzite 

v Ružomberku (predseda). 

5. Člen Územnej rady SČK Územného spolku Liptov so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši. 

6. Člen organizačného výboru Detskej univerzity Katolíckej univerzity 

v Ružomberku „Cesta okolo sveta“, PF KU v Ružomberku, 4. – 8.7.2016. 

7. Inštruktor prvej pomoci – absolvovaný 24-hodinový kurz inštruktorov prvej 

pomoci SČK. 

 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Jihlavské zdravotnické dny – VI. ročník: Nové trendy teorie a bezpečnej praxe, 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava. 

2. Ružomberské zdravotnícke dni XI. ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, Ružomberok. 

Člen redakčnej rady:  

1. Zdravotnícke štúdie- vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia: 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

2. Člen akademického senátu KU – podpredseda za zamestnaneckú časť. 

3. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku. 

 

PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 
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1. Člen hodnotiacej komisie na Medzinárodnej konferencii študentov Kół 

Naukowych Podhalańską Panstwową  Wyzsą  Szkołe Zawodową  v Nowym 

Targu.  

2. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

2. Člen Slovenského Červeného kríža. 

3. Člen Disciplinárnej komisie FZ KU Ružomberok. 

 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

 

Člen vedeckého výboru konferencie: 

1. Ružomberské zdravotnícke dni XI. ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, Ružomberok. 

Člen redakčnej rady: 

1. Prohuman- odborný internetový časopis.  

2. Zdravotnícke štúdie- vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia: 

1. Tajomník akademického senátu Fakulty zdravotníctva KU Ružomberok . 

2. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

 

XII. Kontaktné údaje 

 

Katedra ošetrovateľstva 

Fakulta zdravotníctva  

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Námestie A. Hlinku 48  
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034 01 Ružomberok 

www.ku.sk  

mobil: +421 918 722 171  

e–mail: stanislava.kanderova@ku.sk 

 

XIII. Sumár 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v roku 2016 organizovala a koordinovala vedecký program 

konferencií a zároveň sa aktívne zapájala do aktivít organizovaných Fakultou 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

V rámci prezentácie Katolíckej univerzity pred prijímacím konaním sa pracovníci 

katedry zúčastnili tejto aktivity prezentovaním študijného programu ošetrovateľstvo 

v rámci akcie „Deň otvorených dverí“ a prezentáciou na Gymnáziu Antona 

Bernoláka v Námestove. 

Pracovníci a aj študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2016 zúčastnili 

zahraničných mobilít za účelom pracovnej stáže a štúdia.   

V rámci sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek organizuje 

katedra ošetrovateľstva vedecké, medzinárodné konferencie a odborné semináre 

v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku 

a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. 

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva rozvíjajú vlastnú vedeckú 

činnosť a venujú sa témam ich vedeckého záujmu, ktoré pravidelne prezentujú na 

vedeckých, odborných konferenciách. Svoj vedecký rast prezentujú aj  podávaním 

projektov.  

Katedra ošetrovateľstva má nadviazanú aktívnu spoluprácu so zahraničnými 

vysokými školami. Inštitúcie spolupracujú v rámci organizácie vedeckých 

a odborných podujatí, v rámci učiteľských a študentských mobilít. Vedecko-

pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva bývajú pravidelnými členmi 

http://www.ku.sk/
mailto:stanislava.kanderova@ku.sk
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vedeckých a organizačných výborov domácich konferencií a aj konferencií 

organizovaných partnerskými univerzitami.  

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva sú členmi vedeckých, 

redakčných rád a iných významných orgánov. Vykonávajú recenzie učebných 

textov, článkov v odborných časopisoch a zborníkoch. Sú členmi komisií pre štátne 

skúšky v rámci Fakulty zdravotníctva KU, ale aj na iných vysokých školách na 

Slovensku a Českej republike.  

Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2016 zúčastnili na 

sprievodných akciách, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo inými 

inštitúciami. 

 


