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I. Základné informácie o katedre: 

 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej 
zdravotnej starostlivosti 
 
Námestie A. Hlinku 48 
034 01 Ružomberok  
Tel., fax, email 
Tel. sekretariát katedry: +421918722171, e-mail: stanislava.kanderova@ku.sk 
Tel. dekanát FZ: +421918722183, +421 44 43 04 317, e-mail: dekanat@ku.sk 
Fax: +421 44 43 04 316 
 
Vedúci katedry: doc. MUDr. Milan Minarik, PhD  
Tajomník: Ing. Bc. Imrich Andrási 
Sekretariát katedry:  Stanislava Kanderová 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
Funkčné miesto docent: 
doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.,  funkčné miesto do 30.06.2020 

doc. MUDr. Marián Šanta, PhD.,  funkčné miesto do 30.06.2020 
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.,  funkčné miesto do 30.06.2017 
 
Funkčné miesto  odborný asistent: 
MUDr. Ľubomír Benčo, PhD., funkčné miesto do 30.06.2018 

MUDr. Marián Berešík, PhD., funkčné miesto do 30.06.2018 

 

Funkčné miesto asistent: 
Ing. Bc. Imrich Andrási, funkčné miesto do 30.06.2018 

 

Funkčné miesto odborný asistent 
PhDr. Bc. Marek Šichman, funkčné miesto do 30.06.2018 
 
Funkčné miesto lektor: 
Ing. Bc. Michal Sekerák funkčné miesto do 30.06.2017 
Mgr. Dagmar Tomčányová funkčné miesto do 30.06.2018 

Mgr. František  Majerský, funkčné miesto do 30.6.2018   
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II.  Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
Pracovníci a študenti katedry úspešne reprezentovali Fakultu zdravotníctva 
a Katolícku univerzitu u nás i v zahraničí. Učitelia katedry sa významne podieľali na 
vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva. Došlo k reštrukturalizácii členov 
učiteľského kolektívu a študijného programu za účelom skvalitnenia výučby 
s orientáciou na praktické vedomosti. Katedra vypracovala štúdijný program 
magisterského štúdia v odbore urgetná zdravotná starostlivosť s kompletným 
technickým i personálnym zabezpečením a návrh bol odoslaný na schválenie. 
Katedra získali akreditáciu na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci od 
MZ SR, a v súčasnosti je v akreditačnom procese na Neodkladnú podporu životných 
funkcií.  
 
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
Katedra zabezpečuje vzdelávanie v študijnom programe Urgentná zdravotná 
starostlivosť I. stupeň v dennej forme. 
 
3.1 Študijné programy, v ktorých katedra uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie 
Katedra uskutočňuje vzdelávanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť I. 
stupeň, v jazyku slovenskom, v dennej forme. Zamestnanci vyučujú aj v študijnom 
odbore ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. 
 
3.2 Komentár a vyhodnotenie údajov o študentoch a ich štruktúre, z pohľadu 

stupňov vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia, či študijných odborov  
Celkový počet študentov v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť I. 
stupeň je 98. 
 
Počty k 31.10.2016 
 

1. Ročník :  52 
2. Ročník:   15 
3. Ročník:   31 

 
Za akademický rok 2015/2016: 
Prestup na inú vysokú školu:    1  
Prestup z inej vysokej školy:     0 
Vylúčenie zo štúdia:   4   
Zanechanie štúdia:      4   
Prerušené štúdium:    1 
               
 

 
3.3 Informácie o akademickej mobilite študentov – využívané programy, počty 

vyslaných, počty prijatých, z pohľadu stupňa vzdelávania, štátov, a pod.  
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V akademickom roku 2014/2015 boli na katedre Urgentnej zdravotnej starostlivosti 
organizované mobility študentov nasledovne: 
 
Odchádzajúci študenti 

Priezvisko a 
meno  

Názov 
mobilitného 

programu 

Presný termín 
mobility 

Počet 
dní 

Prijímajúca inštitúcia 
Vysielajúca 

katedra 
Účel 
cesty 

 

 

 

 
Prichádzajúci študenti 

Priezvisko a meno  
Názov 

mobilitného 
programu 

Presný termín 
mobility 

Počet 
dní 

Vysielajúca inštitúcia 
Prijímajúca 

katedra 
Účel 
cesty 

 
Mobility učiteľov 

Priezvisko 
učiteľa 

Meno 
učiteľa 

PRACOVISK
O KATEDRA 

Názov prijímajúcej inštitúcie Krajina TERMIN MOBILITY 
Dni 
mobility 
+ cesta 

Účel 
cesty  

Andráši Imrich FZ, KUZS 
  

   
 Šichman Marek FZ, KUZS Urgentný príjem, 

Nemocnica Motol ČR 
 
24.11.2016 

 
1 stáž 

   Urgentný príjem, 
Nemocnica Ústi nad 
Labem ČR 

 
 
25.11.2016 

 

1 stáž 

 
3.4 Údaje o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania, ako aj aktivity 

katedry, ktoré propagovali štúdium na KU  
 
Prijímacie konanie v akademickom roku 2015/2016: 
 
Plánovaný počet prijatých študentov: 30   
Počet prihlásených študentov: 80   
Počet študentov, ktorí urobili úspešne skúšky:     66 
Počet prijatých: 64     
Počet skutočne zapísaných študentov na štúdium: 52 
 
Študenti a učitelia katedry pravidelne organizujú v rámci Dňa otvorených dverí 
prezentáciu priestorového a prístrojového vybavenia na štúdium, demonštrácie 
záchranárskych techník a postupov, čo sa vždy stretáva s veľkým záujmom 
návštevníkov.  Študenti katedry reprezentovali Fakultu zdravotníctva a Katolícku 
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univerzitu na viacerých medzinárodných a národných súťažiach a zúčastňovali za 
zahraničných mobilít. 
 
3.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  
 
Záverečné štátne skúšky 2016: 
Počet študentov prihlásených na štátne skúšky:  29 
Počet študentov s úspešne absolvovanými skúškami:  25 
Počet študentov s vyznamenaním: 0 
 
Opravný termín 2016 - nebol 
Počet študentov prihlásených na štátne skúšky:   
Počet študentov s úspešne absolvovanými skúškami:  
 
 
3.6 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti  
 
3.7 Komentované ocenenia študentov  
 
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
Katedra v súčasnosti neposkytuje ďalšie formy vzdelávania. 

 
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 
 
Publikácie: 
 
doc. MUDr. Milan Minarik, PhD 

1.Alexander Jurko Jr., Milan Minarik, Tomas Jurko, Ingrid Tonhajzerova. White coat 
hypertension in pediatrics. Italian Journal of Pediatrics, 2016, 42:4 

 

Prednášky 
 
PhDr Mgr Marek Šichman 
 
Ružomberské zdravotnícke dni 2016, XI. Ročník, Kardiopulmonálnu resuscitáciu 
neovplyvňuje len čas jej poskytovania, ale najmä správne naučené a prevádzané 
resuscitačné techniky – prednáška, spoluautor 
 
Proceedings from the 7th Internatiolnal conference of hospice and palliative care, 
Trouble Symptoms in Paliattice Care – spoluautor 
6th International interdisciplinary scientific conference Society.Health.Welfare2016, 
Riga, Quality of CPR – autor 
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Doc. MUDr. Milan Minarik, PhD 
 
Milan Minarik, Imrich Andrási, Marek Šichman. Extrakorporálna karidopulmonálna 
resuscitácia – eCPR.  XI. Ružomberské zdravotnícke dni s medzinárodnou účasťou, 
10.-.11.11.2016, Ružomberok 
 
5.1 Kvantitatívne informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových 

schém ako aj o úspešnosti katedry v podávaní projektov,  informácie 
o najvýznamnejších projektoch/výsledkoch. Počet tvorivých zamestnancov 
katedry, ktorí participovali na riešení projektov, či priemerný počet projektov, 
na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec katedry. Uvádza sa fyzický 
počet. Uvedie sa aj počet študentov podľa stupňov vzdelania, ktorí 
participovali na riešení projektov  

 
Podporené projekty:  
KEGA  034KU-4/2013.Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z 
pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe. Spolupráca na projekte z 
pohľadu zdravotníckych záchranárov. Riešitelia: Ing. et Bc. Imrich Andrási 
 
Podané projekty 
KEGA 022KU-4/2016. Učebné texty a praktické postupy pre záchranárov. Riešitelia: Doc. 
MUDr. Milan Minarik, PhD, Doc. MUDr. Marián Šanta, PhD, Ing. Bc. Imrich Andrási 
 
5.2 Kvantitatívne informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných 

grantových schém ako aj o úspešnosti katedry v podávaní projektov, 
informácie o najvýznamnejších projektoch/výsledkoch podporovaných 
zo zahraničných grantových schém. Osobitne sa uvedú informácie o podpore 
v rámci jednotlivých rámcových programov. Uvedie sa aj počet tvorivých 
zamestnancov katedry, ktorí participovali na riešení projektov, či priemerný 
počet projektov, na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec katedry. 
Uvádza sa fyzický počet. Uvedie sa aj počet študentov podľa stupňov 
vzdelania, ktorí participovali na riešení projektov. 

 
Podporené projekty: 1 
EEIG-EU/P-KV/20.12.2013 Quality of cardiopulmonary resuscitation education in 
nursing and paramedic stuff. Fundation of  European Economic Interest Grouping, 
Brusel, 2013.  
Riešitelia: Doc. MUDr. Milan Minarik, PhD, Stanislav Gluszek, Prof. zw. dr. hab. n. 
med., MUDr. Ľubomír Benčo, PhD, Ing, Bc. Imrich Andrási 
 
VI Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
Žiadne. 
 
VII Zamestnanci na katedre 



 

 7

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD 
MUDr. Marián Berešík, PhD 
MUDr. Ľubomír Benčo, PhD 
doc. MUDr. Marián Šanta, PhD 
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc 
Ing., Bc. Imrich Andrási 
PhDr. Bc. Marek Šichman 
Mgr. Dagmar Tomčányová  
Mgr. František Majerský 
Ing. Bc. Michal Sekerák  
 
 
VIII Rozvoj katedry 
Pre skvalitnenie výučby sa plánuje postupné vydávanie učebných textov špecificky 
zameraných pre záchranárov, ktoré by obsahovali komplexné informácie potrebné 
pre prax. V uplynulom roku došlo k reštrukturalizácii učiteľského zboru 
s angažovaním učiteľov záchranárov z praxe. Členovia katedry si ďalej zvyšujú svoje 
odborné i vedecké kvalifikácie. Podali sme žiadosť o schválenie magisterského štúdia 
v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Katedra získali akreditáciu na kurz prvej 
pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci od MZ SR, a v súčasnosti je v akreditačnom 
procese na Neodkladnú podporu životných funkcií.  
 
IX Kontaktné údaje 
Námestie Andreja Hlinku 48 
034 01 Ružomberok 
Tel. sekretariát katedry: +421918722183, e-mail: janka.flochova@ku.sk 
Tel. dekanát FZ: +421918722183, +421 44 43 04 317, e-mail: dekanat@ku.sk 
Fax: +421 44 43 04 316 
 
 
X Sumár  (Executive summary) 

Katedra v akademickom roku 2015/16 absolvovala siedmy rok činnosti vo  
vzdelávacom procese v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, I. 
stupeň v jazyku slovenskom v dennej forme. V rámci medzinárodných výmenných 
aktivít študentov sa zabezpečuje výučba i v anglickom jazyku pre vybrané predmety. 
Zúčastňuje sa  aj na príprave študentov v študijnom programe ošetrovateľstvo (I. a II. 
stupeň) a verejné zdravotníctvo.  

 Celkový počet študentov je 98. Prijímanie do externej formy štúdia bolo 
ukončené. V prvom ročníku je 52 študentov, v druhom ročníku je 15 študentov 
a v treťom ročníku je celkovo 31 študentov. V rámci propagácie odboru sa katedra 
podieľa na organizovaný Dňa otvorených dverí FZ, zúčastnila sa medzinárodných 
študentských súťaží záchranárskych tímov a podieľa sa na mimoškolských 
vzdelávacích akciách v urgentnej zdravotnej starostlivosti a medzinárodných 
výmenných pobytov študentov i učiteľov. V rámci týchto aktivít sú dosahované 
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výborné výsledky a študenti i učitelia sú pozitívne hodnotení čo prispieva k šíreniu 
dobrého mena fakulty. Katedra má 3 učiteľov s vedecko-pedagogickým stupňom 
docent a 3 učiteľov s vedeckým stupňom PhD.   

Zamestnanci katedry publikujú v domácich i zahraničných odborných 
periodikách (zborníkoch) a aktívne sa zúčastňujú domácich a zahraničných 
konferencií. Zamestnanci katedry sa podieľajú na príprave učebných textov a sú 
zapojený do projektov vedecko-výskumnej činnosti fakulty a prispievajú 
k organizácií vedeckých a odborných podujatí fakulty. Aktívne sú i medzinárodné 
mobility učiteľov i študentov. Na katedre prebieha práca na jednom zahraničnom 
a jednom národnom grantovom projekte.  

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti je umiestnená v priestoroch 
Fakulty zdravotníctva KU na námestí Andreja Hlinku 48 v Ružomberku. Katedra má 
k dispozícii jednu pracovňu so štandardným vybavením a špecializovanú učebňu 
vybavenú pomôckami pre praktickú výučbu urgentnej zdravotnej starostlivosti.  
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