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I. Základné informácie o katedre: 

 

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 

 

Poslanie katedry 

Pregraduálne vzdelávanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Vedecko-

výskumná činnosť v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti, urgentnej medicíny 

a ošetrovateľstva. Spolupráca so všetkými zložkami integrovaného záchranného 

systému.   

 

Vedenie katedry 

Vedúci katedry: doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.  

Tajomník: Ing. Bc. Imrich Andrási 

Sekretariát katedry:  Stanislava Kanderová 

 

Štruktúra funkčných miest: 

Funkčné miesto profesor: 

Prof. MUDr. Oto Masár, PhD., funkčné miesto do 30.6.2020 

 

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 30.06.2021 

 

Funkčné miesto  odborný asistent: 

Ing. Bc. Imrich Andrási, funkčné miesto do 30.06.2021 

PhDr. Bc. Marek Šichman, funkčné miesto do 30.06.2021 

MUDr. Antonín Hruboň, PhD, funkčné miesto do 31.01.2020 

 

Funkčné miesto lektor: 

Ing. Bc. Michal Sekerák funkčné miesto do 30.06.2021 

Mgr. Dagmar Tomčányová funkčné miesto do 30.06.2021 

Mgr. František  Majerský, funkčné miesto do 30.6.2021  
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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. Reštrukturalizácia členov 

učiteľského kolektívu a študijného programu viedla ku skvalitneniu výučby 

s orientáciou na praktické vedomosti. Katedra vypracovala študijný program 

magisterského štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť s kompletným 

technickým i personálnym zabezpečením a návrh bol odoslaný na schválenie, zatiaľ 

proces schvaľovania pokračuje. 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 120. 

 

Počty k 31.10.2018 

 

1. Ročník :  51 

2. Ročník:   33 

3. Ročník:   36               

 

3.3 Informácie o akademickej mobilite študentov – využívané programy, počty 

vyslaných, počty prijatých, z pohľadu stupňa vzdelávania, štátov, a pod.  

V akademickom roku 2018/2019 boli na katedre Urgentnej zdravotnej starostlivosti 

organizované mobility študentov nasledovne: 
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Kubovicsová Annamária  University of Maribor  Slovinsko  2.ročník 24.9.2018-14.6.2019 
Bodorová Eva Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně ,ČR,  2. Roč., 15.7.2019 - 14.9.2019 
Fečová Iveta, Zdrav.  záchranná služba Karlovarského kraje, ČR. 3. Roč., 1.7.2019 - 31.8.2019 
Foltán Jakub , Zdrav.  záchranná služba Karlovarského kraje, ČR. 3. Roč., 1.7.2019 - 31.8.2019 
Hudáč Daniel, Zdrav.  záchranná služba Karlovarského kraje, ČR. 3. Roč., 1.7.2019 - 31.8.2019 
Kohútová Bianka, Zdrav.  záchranná služba Karlovarského kraje, ČR. 3. Roč., 1.7.2019 - 31.8.2019 
Neufeldová Terézia, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, ČR, 2. Roč., 15.7.2019 - 14.9.2019 

 

Mobility učiteľov 

 

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 2018/2019: 

 

Plánovaný počet prijatých študentov:  40  

Počet prihlásených študentov:   108 

Počet prijatých:     68 

Počet skutočne zapísaných študentov na štúdium: 55 

 

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 

univerzitu na viacerých medzinárodných a národných súťažiach a zúčastňovali za 

zahraničných mobilít. 

 

 

3.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

Záverečné štátne skúšky 2019: 

Počet študentov prihlásených na štátne skúšky:    26 

Počet študentov s úspešne absolvovanými skúškami:   24  

Počet študentov s vyznamenaním:     1 

Czolder Ľudovít 

 

3.6 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti  

Motivačné štipendium za prospech vyplatené v roku 2018: 

3.7 Komentované ocenenia študentov  

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Katedra v súčasnosti neposkytuje ďalšie formy vzdelávania. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 

Publikácie a prednášky 

 

Prof. MUDr. Oto Masár, CSc. 
ID: 124614 | Nutričná epidemiológia / Habánová, Marta [Autor, 100%] ; Masár, Oto [Recenzent] ; 

Kimáková, Tatiana [Recenzent]. – 2 preprac. vyd. – Nitra (Slovensko) : Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 2019. – 155 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-552-1989-9 
 

ID: 130541 | Dospělý pacient s chřipkou v primární péči = Adult patient with influenza in 

primary care / Šín, Robin [Korešpondenčný autor, 50%] ; Masár, Oto [Autor, 25%] ; Sedláček, Dalibor 
[Autor, 25%] 
In: Zdravotníctvo a sociálna práca [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vedecký 
časopis : medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych a 
vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce. – ISSN 1336-9326. – ISSN (online) 2644-5433. – 
Roč. 14, č. 2 (2019), s. 82-88 [tlačená forma] [CD-ROM] [online 

 
ID: 122898 | Kompendium farmakoterapie urgentných stavov pre záchranárov [textový 

dokument (print)] / Knor, Jiří [Autor, 40%] ; Málek, Jiří [Autor, 30%] ; Masár, Oto [Autor, 30%] ; 
Kresánek, Jaroslav [Recenzent] ; Sysel, Dušan [Recenzent] ; Andrási, Imrich [Recenzent]. – 1. vyd. – 
Bratislava (Slovensko) : Kartprint, 2019. – 143 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-89553-60-0 
 

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. 

ID: 115569 | Importance of cardiovascular examination in patients with multiple 

lentigines: two cases of LEOPARD syndrome with hypertrophic cardiomyopathy / Jurko, 

Tomáš [Autor, 16.67%] ; Jurko, Alexander [Autor, 16.666%] ; Kršiaková, Jana [Autor, 16.666%] ; 
Jurko, Alexander [Autor, 16.666%] ; Minarik, Milan [Autor, 16.666%] ; Mešťaník, Michal 
[Korešpondenčný autor, 16.666%]. – DOI 10.1080/17843286.2018.1467531. – WOS CC ; SCOPUS ; 
CCC 
In: Acta Clinica Belgica. – ISSN 1784-3286. – Roč. 74, č. 2 (2019), s. 82-85 

ID: 123741 | Pulmonary artery sling – A novel cardiovascular finding in a patient with 

distal 18q deletion / Jurko, Tomáš [Autor, 14.29%] ; Jurko, Alexander [Korešpondenčný autor, 

14.285%] ; Jurko, Alexander [Autor, 14.285%] ; Kršiaková, Jana [Autor, 14.285%] ; Minarik, Milan 
[Autor, 14.285%] ; Mešťaník, Michal [Korešpondenčný autor, 14.285%] ; Tonhajzerová, Ingrid 
[Korešpondenčný autor, 14.285%]. – DOI 10.1016/j.ppedcard.2018.12.001. – SCIE ; WOS CC ; 
SCOPUS 
In: Progress in Pediatric Cardiology [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – ISSN 1058-

9813. – ISSN (online) 1558-1519. – Roč. 53 (2019), s. 51-53 [tlačená forma] [online] 

 

Mgr. Ing. Imrich Andrási 

ID: 122898 | Kompendium farmakoterapie urgentných stavov pre záchranárov [textový 

dokument (print)] / Knor, Jiří [Autor, 40%] ; Málek, Jiří [Autor, 30%] ; Masár, Oto [Autor, 30%] ; 
Kresánek, Jaroslav [Recenzent] ; Sysel, Dušan [Recenzent] ; Andrási, Imrich [Recenzent]. – 1. vyd. – 
Bratislava (Slovensko) : Kartprint, 2019. – 143 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-89553-60-0 
 

ID: 148695 | Ružomberské zdravotnícke dni 2019 - XIV. ročník [elektronický dokument] : 

zborník z medzinárodnej konferencie – Tupý, Jaromír [Zostavovateľ, editor, 25%] ; Lacko, Anton 
[Zostavovateľ, editor, 25%] ; Nováková, Mária [Zostavovateľ, editor, 25%] ; Andrási, Imrich 
[Zostavovateľ, editor, 25%] ; Littva, Vladimír [Recenzent] ; Hudáková, Zuzana [Recenzent] ; 
Ružomberské zdravotnícke dni 2019, 14 [07.11.2019-08.11.2019, Ružomberok, Slovensko]. – 1. vyd. 
– Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. 
– 388 s. [online]. – ISBN 978-80-561-0699-0 

 

PhDr. Bc. Marek Šichman, PhD. 



 

 8 

ID: 118385 | Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny [textový 

dokument (print)] : učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory / Lacko, Anton [Autor, 50%] ; 
Danihel, Libor [Autor, 5%] ; Hruboň, Antonín [Autor, 5%] ; Hrušková, Katarína [Autor, 5%] ; Kodaj, Ján 
[Autor, 5%] ; Muchová, Gabriela [Autor, 5%] ; Slašťan, Michal [Autor, 5%] ; Straka, Ján [Autor, 5%] ; 
Šichman, Marek [Autor, 10%] ; Vaněk, Peter [Autor, 5%] ; Mokáň, Marián [Recenzent] ; Krčméry, 
Vladimír [Recenzent]. – 1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2019. – 126 s. – ISBN 
978-80-8063-477-3 

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  007KU-4/2018. Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná 

zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice. 

Riešitelia: doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. Ing. BC. Imrich Andrási 

 

KEGA 015KU-4/2018. 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. 
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VII Zamestnanci na katedre 

prof. MUDr. Oto Masár, PhD. 

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. 

doc. MUDr. Marián Šanta, PhD. 
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. 

Ing., Mgr. Imrich Andrási 

PhDr. Bc. Marek Šichman, PhD 

MUDr. Ľudovít Hruboň, PhD 

Mgr. Dagmar Tomčányová  

Mgr. František Majerský 

Ing. Bc. Michal Sekerák  

 

VIII. Rozvoj katedry 

V rámci skvalitňovania výučby katedra podľa plánu postupne vydáva učebné texty 

špecificky zamerané pre záchranárov. Pokračujeme v reštrukturalizáii učiteľského 

kolektívu. Katedra podala žiadosť o schválenie magisterského štúdia ktorého proces 

stále pokračuje. Členovia katedry si ďalej zvyšujú svoje odborné i vedecké 

kvalifikácie. PhDr. Bc. Marek Šichman pokračuje v príprave na habilitáciu, Ing. Bc. 

Imrich Andrási pokračuje v PhD štúdiu.  

 

IX. Kontaktné údaje 

Námestie Andreja Hlinku 48 

034 01 Ružomberok 

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 

 

X. Sumár  (Executive summary) 

   Katedra v akademickom roku 2017/18 absolvovala deviaty 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 120. Prijímanie do externej formy štúdia bolo 

ukončené. V prvom ročníku je 51 študentov, v druhom ročníku je 33 študentov 

a v treťom ročníku je celkovo 36 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 

mailto:dekanat@ku.sk
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výmenných pobytov študentov i učiteľov. V rámci týchto aktivít sú dosahované 

výborné výsledky a študenti i učitelia sú pozitívne hodnotení čo prispieva k šíreniu 

dobrého mena fakulty. Katedra má 1 učiteľa s vedecko-pedagogickým titulom 

profesor, 3 učiteľov s vedecko-pedagogickým stupňom docent a 4 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 dvoch národných 

grantových projektov. Katedra podala žiadosť o akreditáciu magisterského štúdia 

v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. 

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.  

 

 


