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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: PhDr. Marek Šichman, PhD 

Sekretariát katedry:  Stanislava Kanderová 

 

Štruktúra funkčných miest: 

Funkčné miesto docent: 

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.,  funkčné miesto do 30.06.2023 

doc. MUDr. Marián Šanta, PhD.,  funkčné miesto do 30.06.2023 

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 31.01.2023 

 

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. 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 MZ SR 

na kurz prvej pomoci,  kurz inštruktora prvej pomoci a 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. 

Vzdelávanie prebieha v súlade so Študijným plánom, ktorý sa pravidelne ročne 

preveruje aby zodpovedal požiadavkám a cieľom fakulty. Praktická výučba sa 

realizuje s partnermi študijného programu na základe zmluvy o odbornej praxi. 

Súčasťou personálnej politiky katedry je zabezpečovanie kontinuity študijného 

programu. Obsahuje úlohy a ciele pre jednotlivých členov na naplnenie kritérií pre 

kontinuálne garantovanie študijného programu. 

 

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. 

 

Počty k 31.10.2019 

 

1. Ročník :  44 

2. Ročník:   41 

3. Ročník:   36 

Spolu :       121               

 

3.3 Informácie o akademickej mobilite študentov – využívané programy, počty 

vyslaných, počty prijatých, z pohľadu stupňa vzdelávania, štátov, a pod.  
V akademickom roku 2019/2020 absolvovali stáž v rámci Erasmus+ šiesti študenti z katedry 

UZS, všetci v Českej republike. Štyria študenti stážovali v Zdrav.  záchranná služba 
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Karlovarského kraje, dve študentky v Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, jeden študent v 

ZZS Jihomoravského kraje. 

 

 

Mobility učiteľov 
Zo zamestnancov katedry UZS vycestovali v akademickom roku 2019/2020 dvaja vedecko-

pedagogickí pracovníci, jeden v rámci Erasmus+ výučba a jeden v rámci Erasmus+ školenie 

do Poľska (University of applied  sciences in Nysa). 

 

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 2019/2020: 

 

Plánovaný počet prijatých študentov:  40  

Počet prihlásených študentov:            115  

Počet prijatých:     67 

Počet skutočne zapísaných študentov na štúdium: 44 

 

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.   

 

 

3.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

Záverečné štátne skúšky 2020: 

Počet študentov prihlásených na štátne skúšky:    32 

Počet študentov s úspešne absolvovanými skúškami:   32  

Počet študentov s vyznamenaním:       1 

 

3.6 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti  

Pretrváva  záujem o štúdium u väčšiny študentov  a významný počet študentov 

získalo prospechové a motivačné štupendium.  
 

3.7 Komentované ocenenia študentov  

Zoznam študentov ocenených získaním štipedia z vlastných zdrojov za študijné 

aktivity, celkovo 23: 

Jakub Michnica 

Daniel Zaťko 

RADOVAN ĎURIKOVIČ  

LUCIA KOVALIČKOVÁ 

DÁVID KOCÚR 
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MÁRIA DZIAKOVÁ 

ANNA BALCOVÁ 

REBEKA GUŠTAFÍKOVÁ  

ANDREA MIKOVÁ 

ZUZANA HÝLOVÁ 

Samuel Podoľák  

MARTINA MARTINČEKOVÁ 

JAKUB MASÁR 

ONDREJ MARCINEK  

JARMILA BRAMUŠKOVÁ 

BEÁTA STANKOVIčOVÁ 

ONDREJ KRAJČOVIČ 

Juraj Gago  

Róbert Kalma 

Adam Balogáč 

Valéria Rudinská 

LUCIA BELICAJOVÁ 

Mária Psotová 
 

Motivačné štipendium za dosahované aktivity získala jedna študentka:  

Zuzana Podhorská 

 

Motivačné štipendium za dosiahnuté šutdijné výsledky získala jedna študentika: 

Karolína Novosadová 

 

3.8 Posúdenie zapájania študentov do tvorivých činností 

Táto oblasť aktivít bola v minulom roku výrazne limitovaná vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu a formy štúda. Všeobecne však možno konštatovať 

pretrvávajúci záujem študentov o rozširovanie edukačných i praktických aktivít. 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Katedra v súčasnosti poskytuje kurzy prvej pomoci a neodkladnej podpory 

životných funkcií.  

 

 

V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 

 

Publikácie 
ID: 193563 | Patológia pre nelekárske zdravotnícke odbory [textový dokument (print)] / Lacko, 

Anton [Autor, 15%] ; Kališ, Adrian [Autor, 10%] ; Tupý, Jaromír [Autor, 10%] ; Lesňáková, Anna [Autor, 
10%] ; Straka, Ján [Autor, 5%] ; Hruboň, Antonín [Autor, 10%] ; Vanek, Peter [Autor, 5%] ; Masaryk, 
Vladimír [Autor, 5%] ; Rusnák, Róbert [Autor, 10%] ; Danihel, Libor [Autor, 10%] ; Aštaryová, Ivana 
[Autor, 10%] ; Žilínek, Viliam [Recenzent] ; Renker, Bohuš [Recenzent] ; Gadušová, Mária 
[Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - 
vydavateľstvo KU, 2020. – 212 s. – ISBN 9788056107454 
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5.1 Kvantitatívne informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových 

schém  

 

Podporené projekty: 2 

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 

 

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 

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 
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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 

   Katedra v akademickom roku 2019/20 absolvovala desiaty 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 121. Prijímanie do externej formy štúdia bolo 

ukončené. V prvom ročníku je 44 študentov, v druhom ročníku je 41 študentov 

a v treťom ročníku je celkovo 36 študentov. V rámci propagácie odboru sa katedra 

podieľa na organizovaný Dňa otvorených dverí FZ a podieľa sa na mimoškolských 

vzdelávacích akciách v urgentnej zdravotnej starostlivosti a medzinárodných 

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 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 poskytuje kurzy prvej pomoci a neodkladnej podpory 

životných funkcií. Rok 2020 však prinesol obmädzenie možností na vzdelávacích , 

výskumných a tvorivých aktivít, čo sa prejavilo aj v celkovom objeme a kvalite týchto 

činností. 

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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