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III.

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. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. do 30.9.2013
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. od 1.10.2013
Tajomník: PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. do 30.9.2013
PhDr. Marcela Ižová, PhD. od 1.10.2013
Sekretariát katedry: Stanislava Kanderová
Zástupca pre doktorandské štúdium: PhDr. Marcela Ižová, PhD.
Sekretariát pre doktorandské štúdium: Mgr. Jana Bugáňová
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.
doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Paulína Hudáková, PhD.
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
MUDr. Anna Bieliková, PhD.
MUDr. Antonín Hruboň, PhD.
MUDr. Viliam Kubas, PhD.
MUDr. Štefan Madarász, PhD.
MUDr. Marián Sičák, PhD.
funkčné miesto asistent:
MUDr. Ivan Kubačka, PhD.
MUDr. Mária Gadušová
MUDr. Peter Durný
MUDr. Ján Magál
MUDr. Juraj Ondrejka
MUDr. Daniel Oslanec
PhDr. Mária Poliaková

spolupracovníci z iných pracovísk KU:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
PhDr. Angela Almášiová, PhD.
externí spolupracovníci:
MUDr. Mária Krížová, PhD.
Mgr. Renáta Darmošová
PhDr. Mária Macková
IV.

Prehľad najdôležitejších udalostí katedry ošetrovateľstva za uplynulý
rok

Katedra

ošetrovateľstva

Fakulty

zdravotníctva

Katolíckej

univerzity

v Ružomberku, v roku 2013 organizovala a koordinovala vedecký program
konferencií.
Dňa 25.4.2013 spoluorganizovala celoslovenskú konferenciu „Nové trendy vo
vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“ spoločne s Regionálnou
komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku a Ústrednou vojenskou
nemocnicou SNP- FN v Ružomberku. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry
ošetrovateľstva boli členmi vedeckého.
Dňa 18.4.2013 sa v Jihlave konal III. ročník medzinárodnej konferencie
„Jihlavské zdravotnické dny 2012“, ktorá bola organizovaná českou Katedrou
zdravotnických studií Vysokej školy polytechnickej v Jihlave spolu s ďalšími
spoluorganizátorskými

inštitúciami

z Českej,

Slovenskej

a Poľskej

republiky.

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva boli členmi vedeckého
výboru konferencie.
Dňa

6.9.2013

katedra

ošetrovateľstva

spoluorganizovala

konferenciu

v Krakove „Vybrané aspekty starostlivosti o seniorov z pohľadu ošetrovateľstva a sociálnej
práce“ spoločne s katedrou sociálnej práce Pedagogickej univerzity v Ružomberku
a Centrom sociálnych služieb ViaVitae. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry
ošetrovateľstva boli členmi vedeckého a organizačného výboru konferencie.

Dňa 28.11.2013 bola katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity

v Ružomberku

spoluorganizátorom

5.

medzinárodnej

vedeckej

konferencie s názvom „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii
a sociálnej práci“, ktorej hlavným organizátorom bol Ústav sociálnych vied
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Na spolu organizácii konferencie sa
podieľala aj katedra pôrodnej asistencie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, VADIMED Kraków, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
a mesto Ružomberok.
Katedra ošetrovateľstva sa spolu organizátorsky podieľala aj na príprave 3.
ročníka odbornej konferencie Rodina-zdraví-nemoc v priestoroch Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíne dňa 10.10.2013.
Katedra ošetrovateľstva sa počas celého roka 2013 podieľala aj na
organizovaní celookresných seminárov v spolupráci s Regionálnou komorou sestier
a pôrodných

asistentiek

a Ústrednou

vojenskou

nemocnicou

SNP-

FN

v Ružomberku.
Dňa

15.4.2013

katedra

ošetrovateľstva

spoluorganizovala

na

Fakulte

zdravotníctva školské kolo súťaže ŠVOČ. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry
ošetrovateľstva zastávali funkciu členov hodnotiacej komisie, školiteľov a oponentov
študentských prác. Z odboru ošetrovateľstva bolo prezentovaných päť prác
študentov.

V.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje
vysokoškolské vzdelávanie

Fakulta zdravotníctva KU má priznané právo MŠ SR udeľovať akademický
titul bakalár (Bc.) absolventom štúdia v trojročnom bakalárskom študijnom
programe ošetrovateľstvo, titul magister (Mgr.) v dvojročnom magisterskom
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.

5.2 Údaje o študentoch a ich štruktúre

Údaje o študentoch a ich štruktúre sú spracované vo Výročnej správe Fakulty
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

5.3 Akademická mobilita študentov

V akademickom roku 2012/2013 boli realizované nasledovné študentské
mobility na katedre ošetrovateľstva.

ODCHÁDZAJÚCI ŠTUDENTI
Hostová Marianna
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Universidad Catholica Santa Teresa,
Avila, Španielsko. Trvanie mobility: 24.09.2012-01.02.2013

PRICHÁDZAJÚCI ŠTUDENTI
Mariñas Córdoba Victoria Mária
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Catholic University of Ávila, Španielsko.
Trvanie mobility: 10.9.2012 - 1.2.2013
Oreja de Vega Maria
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Catholic University of Ávila, Španielsko.
Trvanie mobility: 10.9.2012 - 1.2.2013
Sanchez Sanchez Cristina
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Catholic University of Ávila, Španielsko.
Trvanie mobility: 10.9.2012 - 1.2.2013
Laciak Kinga
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom stáže - Podhalanska Panst. Wyzs. Szk.
Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Trvanie mobility: 24.6.2013 - 23.9.2013
Miskowiec Ewelina
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom stáže - Podhalanska Panst. Wyzs. Szk.
Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Trvanie mobility: 24.6.2013 - 23.9.2013
Skupinski Rafal
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom stáže - Podhalanska Panst. Wyzs. Szk.
Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Trvanie mobility: 24.6.2013 - 23.9.2013

5.4 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 2013/2014 pracovníci katedry ošetrovateľstva
realizovali

prezentáciu

Fakulty

zdravotníctva

a jej

študijných

programov

prostredníctvom návštev vybraných stredných škôl. Išlo o stredné zdravotnícke
školy, stredné odborné školy a gymnáziá v okrese Žilina, Čadca, Tvrdošín.

Pracovníci katedry ošetrovateľstva sa zúčastnili 20.2.2013 akcie Fakulty
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku za účelom svojej prezentácie
s názvom „Deň otvorených dverí“. Na akcii bola audiovizuálne prezentovaná
katedra a návštevníkom tohto podujatia poskytla vedúca katedry informácie
o študijnom programe ponúkaného katedrou.

5.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia

Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia sú spracované vo Výročnej
správe Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

5.6 Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

5.7 Ocenenia študentov katedry ošetrovateľstva

Za dosiahnuté študijné výsledky boli v roku 2013 odmenení nasledovní
študenti, ktorí získali motivačné štipendium:

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v 1. ročníku bakalárskeho štúdia,
denná forma:
1. Čech Martin
2. Dutková Jana
3. Králová Anna

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 2. ročníku
bakalárskeho štúdia, denná forma
1. Serafinová Miroslava

2. Trenčáková Jana

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 3. ročníku
bakalárskeho štúdia, denná forma
1. Bačinská Lucia
2. Bernadičová Katarína
3. Brnčalová Dominika
4. Cibulová Ľudmila
5. Hostová Marianna
6. Kojdová Erika
7. Kokoruďová Patrícia
8. Mesiarová Katarína
9. Ozaniaková Ivana

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v 1. ročníku štúdia, magisterské
štúdium, externá forma
1.

Bc. Gregorová Soňa

VI.

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).
Katedra ošetrovateľstva sa tiež počas celého roka podieľala na zabezpečovaní
odborného programu (prezentácia prednášok) celookresných odborných seminárov
v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku
a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP – FN v Ružomberku.

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva participovali na
zabezpečovaní prednášok v rámci Univerzity tretieho veku na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.
V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so
sídlom v Liptovskom Mikuláši sa PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. podieľala
na realizácii kurzov laickej prvej pomoci a organizovaní iných dobrovoľníckych
aktivít aj za účasti študentov.

VII. 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:
- Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, indikátory kvality.
- Ošetrovateľská starostlivosť o rodinu.
- Výskum negatívnych účinkov stresu, jeho objektivizácia, minimalizácia
a zvládnutie pomocou ošetrovateľského procesu.
- Eliminácia stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických
pacientov.
- Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta v komunite.
- Podpora zdravia pacientov s duševnými chorobami.
- Analýza zdravotného stavu a spôsobu života sociálne slabších skupín- prevencia,
výchova, vzdelávanie.
- Uplatnenie sestry v cielenej farmakoterapii, farmakoterapia seniora z pohľadu
ošetrovateľstva.
- Terminológia a hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve.
- Ošetrovateľská dokumentácia a jej využitie v ambulantnej a ústavnej starostlivosti.

- Výskum problémov zameraných na hygienu, zdravý životný štýl, prevenciu
a liečbu infekčných a neinfekčných ochorení.
- Edukačný proces a jeho realizácia v ošetrovateľstve.
- Komunitná starostlivosť o rizikové skupiny obyvateľov.

Plán vedeckej činnosti katedry ošetrovateľstva pre rok 2013:
Plán rozvoja katedry je zamarený na:
- Zvyšovanie úrovne vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom rezortných,
národných a medzinárodných grantov a projektov.
- Vytváranie spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce s domácimi a
zahraničnými univerzitami, inštitúciami a organizáciami.
- Zapájanie študentov do vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom ŠVOČ a ich
prezentáciou na študentských konferenciách, univerzitných a celoslovenských
kolách ŠVOČ.
- Intenzívnu a cieľavedomú publikačnú činnosť pedagógov v domácich
vydavateľstvách a odborných časopisoch.
- Aktívnu účasť na odborných seminároch, vedeckých konferenciách
a organizovanie takýchto podujatí.
- Zlepšenie spolupráce so Slovenským Červeným krížom, so Slovenskou komorou
sestier a pôrodných asistentiek, s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP – FN
v Ružomberku, s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža pri Katolíckej
univerzite v Ružomberku, mestom Ružomberok, inými fakultami Katolíckej
univerzity v Ružomberku.
Vedecko-pedagogickí pracovníci sa budú zaoberať nasledovnými témami:
- Kvalitatívny výskum v ošetrovateľstve,
- Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov v domácom prostredí a v ústavnom
zariadení.
- Malnutrícia u rizikových pacientov.

- Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť.
- Farmakologická liečba seniorov.
- Výskum negatívnych účinkov stresu, jeho objektivizácia, minimalizácia
a zvládnutie pomocou ošetrovateľského procesu.
- Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s duševnými chorobami.
- Ošetrovateľská starostlivosť o rodinu.
- Edukácia v ošetrovateľstve.

Publikačná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva

Redakčné a zostavovateľské práce
1.

KOPÁČIKOVÁ, M. - CETLOVÁ, L. 2013. Jihlavské zdravotnické dny 2013, 3.
ročník. Sborník z mezinárodní konference Nové trendy v ošetřovatelství a
porodní asistenci. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. 808 s. ISBN
978-80-87035-72-6.

2.

IŽOVÁ, M. 2013. Recenzia článkov v časopise Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ruzomberok, 2013 (publikácia v tlači).

3.

IŽOVÁ, M. 2013. Redakčná rada monografie Wybrane aspekty opieki nad
osobami starszymi z perspektywy opieki zdrowotnej i pracy socjalnej. KRAKÓW
: Wydawnictwo HOMO DEI, 2013, 385 s. ISBN 978-83-64451-04-1.

4.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Ružomberské zdravotnícke dni 2013 - VIII. ročník,
zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok : Verbum, 2013, 702 s. ISBN
978-80-561-0061-5.

5.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Redakčná rada monografie Kamanová, I. Človek vo
vyššom veku v podmienkach Slovenskej republiky. Kraków : Wydawnictvo
SALWATOR, 2013, 209 s. ISBN 978-83-7580-347-1.

6.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzia monografie Kamanová, I. - Domiterová,
M. Bariéry v komunikácii s človekom s telesným znevýhodnením a možnosti
riešenia tohto problému na Slovensku. Fribourg : SÉCT, 2013 (publikácia v tlači).

7.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzia kapitoly v monografii Kamanová, I. Tokovská, M. Seniori- cieľová skupina sociálnej práce. In: Kamanová, I.,
Kucharska, E. Wybrane aspekty opieki nad osobami starszymi z perspektywy
opieki zdrowotnej i pracy socjalnej. KRAKÓW : Wydawnictwo HOMO DEI,
2013, 385 s. ISBN 978-83-64451-04-1.

8.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzia zborníka konferencie Nové trendy vo
vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii, Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek, Ústredná vojenská nemocnica SNP- fakultná
nemocnica v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2013, 159 s., ISBN 978-80-561-0008-0.

9.

MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzia zborníka konferencie Interdisciplinárna
kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok:
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, 151 s. ISBN 978-80-561-0076-9.

10. MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzie príspevkov v zborníku X. celoslovenskej
konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
s medzinárodnou účasťou, Ružomberok: SKSaPA Katolícka univerzita
v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2013, 366 s., ISBN 978-80-89542-30-7.
11. MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzia článkov v časopise Zdravotnícke štúdie,
VI, 2013, č. 1, s. 56- 59. ISSN 1337-723X.
12. MAGERČIAKOVÁ, M. 2013. Recenzia článkov v časopise Disputationes
Scientificae Universitatis Catholicae in Ruzomberok, 2013 (publikácia v tlači).
13. VICÁŇOVÁ, M. 2013. Recenzia článkov v časopise Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ruzomberok, 2013 (publikácia v tlači).
14. VICÁŇOVÁ, M. 2013. Redakčná rada monografie Wybrane aspekty opieki nad
osobami starszymi z perspektywy opieki zdrowotnej i pracy socjalnej. KRAKÓW
: Wydawnictwo HOMO DEI, 2013, 385 s. ISBN 978-83-64451-04-1.
15. VICÁŇOVÁ, M. 2013. Recenzia kapitoly v monografii Magerčiaková, M.
Edukácia seniora pri hemodialýze. In: Kamanová, I., Kucharska, E. Wybrane
aspekty opieki nad osobami starszymi z perspektywy opieki zdrowotnej i pracy

socjalnej. KRAKÓW : Wydawnictwo HOMO DEI, 2013, 385 s. ISBN 978-83-6445104-1.
16. VICÁŇOVÁ, M. 2013. Recenzia zborníka z medzinárodnej konferencie
Ružomberské zdravotnícke dni 2013 – VIII. Ročník. Ružomberok : VERBUM –
vydavateľstvo KU, 2013. 699 s. ISBN 978-80-561-0061-5.
17. VICÁŇOVÁ, M. 2013. Recenzia článkov v časopise Logos Polytechnikos. Jihlava
: Vysoká škola polytechnická. roč. 4, č. 1, s. 33 – 43; 160 – 171. ISSN 1804-3682.

Aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých seminároch a konferenciách

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
1.

KOPÁČIKOVÁ, M. 18.4.2013. Jihlavské zdravotnické dny- III. ročník,
mezinárodní konference, Jihlava. „Inkontinencia moču – vážny problém žien.“

2.

KOPÁČIKOVÁ, M. 12. - 13.09. 2013. Symposium Proceedings. Nursing of The
21st century in the process of changes 2013. Faculty of Social Sciences and Health
Care Constantine the Philosopher University in Nitra. „Alternative ways of the
aspects of childbirth pregnant women“.

3.

KOPÁČIKOVÁ, M. 17. - 18. 10. 2013. ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ, Житомирськнй інститут медсестринства,
Žitomír, Ukrajina. „Health of Romani women – current problem of midwifery“.

4.

IŽOVÁ, M. - SIKOROVÁ, R. 18.4.2013. Jihlavské zdravotnické dny- III. ročník,
mezinárodní konference, Jihlava. „Ztráta dítěte z pohledu zdravotnických
pracovníků.“

5.

MAGERČIAKOVÁ, M. . 18.4.2013. Jihlavské zdravotnické dny- III. ročník,
mezinárodní konference, Jihlava. „Psychická príprava pacienta na operačný
výkon z pohľadu sestry“.

6. NOVYSEDLÁKOVÁ, M. 18.4.2013. Jihlavské zdravotnické dny- III. ročník,
mezinárodní konference, Jihlava. „Vplyv infarktu myokardu na psychosociálnu
oblasť pacienta.“

7. VICÁŇOVÁ, M. 18.4.2013. Jihlavské zdravotnické dny- III. ročník, mezinárodní
konference, Jihlava. „Úloha sestry v podpore zdravia adolescentov.“
8. ZRUBÁKOVÁ K. - DRÁBIKOVÁ, M. 18.4.2013. Jihlavské zdravotnické dny- III.
ročník, mezinárodní konference, Jihlava. „Úlohy sestry pri riešení
stomatologických problémov vo vyššom veku“.

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
1. MAGERČIAKOVÁ, M. - DARMOŠOVÁ, R. 4. ročník celoslovenskej konferencie
Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii,
Ružomberok. „Predpoklady pre realizáciu efektívnej edukácie pacientov“.
2. MAGERČIAKOVÁ, M. Laboratórna medicína 2013, Martin. „Edukácia ako
dôležitá úloha sestry v príprave pacienta na odber biologického materiálu“.
3. NOVYSEDLÁKOVÁ, M. – HUDÁKOVÁ, Z. 4. ročník celoslovenskej konferencie
Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii,
Ružomberok. „Posúdenie onkologickej bolesti u seniora.“
4. ZRUBÁKOVÁ, K. - VOLNÁ, M. X. ročník celoslovenskej konferenciie sestier
pracujúcich v ZSS, Ružomberok. „Ageizmus jeho špecifiká a výskyt
v zariadeniach sociálnych služieb“.
5. ZRUBÁKOVÁ, K. - MEGOVÁ, M. 25.4.2013 4. ročník celoslovenskej konferencie
Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii,
Ružomberok. „Problémy ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s ulcus cruris
v domácom prostredí“.

Aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých seminároch a konferenciách
doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
1. 10.10.2013 – odborná konferencia Rodina-zdraví-nemoc. Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíne, Zlín. „Rodina v starostlivosti o paliatívneho pacienta“.
2. 10. - 11.10. 2013 – Individual Care Model on Woman Suffering from Gynecological
and Oncological Diseases, Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Położnictwa i

Ratownictwa Medycznego Rzeszow, Rzeszow, Poľsko. „Women Education in the
Prevention of Brest Cancer“.
3. 12. 10. 2013 – Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu
interdyscyplinarnego, Panstwowa wyzsa szkolę techniczno-ekonomiczna,
Jaroslaw, Poľasko.
4. 24. - 25.10. 2013 – Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa,
Panstwowa wyzsa szkola zawodowa im. Jana Grodka, Institut medyczny, Sanok,
Poľsko. „Emergency labor in pre – hospital care“.
5. 7.- 8.11.2013 - medzinárodná konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2013,
VIII. ročník. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Ružomberok. „Postoj pôrodných asistentiek k umieraniu a smrti“.
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
1. 18.4.2013 – mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, III. ročník.
Vysoká škola polytechnická, Jihlava. „Ztráta dítěte z pohledu zdravotnických
pracovníků.“
2. 8.11.2013 – 4. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, v pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ústav sociálnych vied
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. „Komunikácia s pacientom so
slabozrakým postihnutím.“

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
1. 7.2. 2013 – 7. mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníku
vzdelávajících nelekářská zdravotnická povolání. Brno. „Edukácia a jej význam
pri realizácii farmakoterapie seniora.“

2. 11.4. 2013 - medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie VII. ročník
Výživa-Zdravie-Obezita, Trenčín. „Motivácia k absolvovaniu preventívnych
prehliadok z pohľadu sestry.“
3. 18.4.2013 – mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, III. ročník.
Vysoká škola polytechnická, Jihlava. „Psychická príprava pacienta na operačný
výkon z pohľadu sestry“.
4. 25.4.2013 - 4. medzinárodná konferencia Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii. UVN SNP-FN, Ružomberok. „Predpoklady
pre realizáciu efektívnej edukácie pacientov“.
5. 28.6. – 29.6. 2013 - X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ZSS,
Ružomberok. „Komunikácia ako predpoklad efektívnej edukácie seniora.“
6. 6.9. 2013 – konferencia Vybrané aspekty starostlivosti o seniorov z pohľadu
ošetrovateľstva a sociálnej práce, Krakow. „Edukácia seniora pri hemodialýze.“
7. 10.10. 2013 – odborná konferencia Rodina-zdraví-nemoc. Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíne, Zlín. „Význam rodiny pri ošetrovaní seniora v chirurgických odboroch.“
8. 7.-8.11. 2013. – 7. - 8.11.2013 - medzinárodná konferencia Ružomberské
zdravotnícke dni 2013, VIII. ročník. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, Ružomberok. „Bariéry v práci sestry v kontexte redukcie stresu
u chirurgického pacienta.“
9. 28.11. 2013 - 5. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok. „Sociálna
práca v zdravotníctve ako vyučovací predmet v magisterskom študijnom
programe ošetrovateľstvo.“ a „Kooperácia z aspektu všeobecnej ambulantnej
starostlivosti.“

10. 28.- 30.11.2013- Laboratórna medicína 2013“- 15. ročník kongresu
s medzinárodnou účasťou, Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu,
Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská
komora iných zdravotníckych pracovníkov, Martin

PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
1. 7.2.2013 - 7. mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků
vzdělávajících nelekářská zdravotnická povolání. Masarykova univerzita, Brno.
„Vplyv psychosociálnych faktorov u pacientov po infarkte myokardu“.
2. 18.4.2013 – mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, III. ročník. Vysoká
škola polytechnická, Jihlava. „Vplyv infarktu myokardu na psychosociálnu oblasť
pacienta“.
3. 24.4.2013 - mezinárodní konference Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na
důkazech. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. „Hodnotenie
výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti u imobilného pacienta klasifikačným
systémom NOC“.
4. 25.4.2013 - 4. medzinárodná konferencia Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii. UVN SNP-FN, Ružomberok. „Posúdenie
onkologickej bolesti u seniora“.
5. 17.5. 2013 - Preklenutie rozdielov: Miléniové rozvojové ciele. Medzinárodný deň
sestier. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre. „Spokojnosť seniorov
s kvalitou života“.
6. 12. - 13.09.2013 – Symposium Proceedings. Nursing of The 21st century in the process
of changes 2013. Faculty of Social Sciences and Health Care Constantine the
Philosopher University in Nitra. „The psychosocial needs in patients after
myocardial infarction“.
6. 10.10.2013 – odborná konferencia Rodina-zdraví-nemoc. Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíne, Zlín. „Úloha sestry pri redukcii rizikových faktorov srdcovocievneho
ochorenia“.
7. 7. - 8.11.2013 - medzinárodná konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2013,
VIII. ročník. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Ružomberok. „Psychosociálne faktory kvality života dialyzovaných pacientov“.

8. 28.11.2013 – 4. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, v pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ústav sociálnych vied
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. „Zvládanie závažových situácií
narušajúcich potrebu istoty a bezpečia“.

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
1. 18.04.2013 – mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, III. ročník.
Vysoká škola polytechnická, Jihlava. „Úloha sestry v podpore zdravia
adolescentov.“
2. 8.11.2013 – 4. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, v pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ústav sociálnych vied
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. „Výchova k zdraviu u adolescentov.“

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
1. 7.2. 2013 – 7. mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníku
vzdelávajících nelekářská zdravotnická povolání. Brno. „Edukácia a jej význam
pri realizácii farmakoterapie seniora.“
2. 11.4. 2013 - medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie VII. ročník
Výživa-Zdravie-Obezita, Trenčín. „Možnosti ošetrovateľstva v prevencii a liečbe
malnutrície seniorov v domácom prostredí.“
3. 18.04. 2013 – mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny, III. ročník.
Vysoká škola polytechnická, Jihlava. „Úlohy sestry pri riešení stomatologických
problémov vo vyššom veku.“
4. 25.4. 2013 - 4. medzinárodná konferencia Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii. UVN SNP-FN, Ružomberok. Problémy
ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s ulcus cruris v domácom prostredí.
5. 28.6. 2013 - X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ZSS, Ružomberok.
„Ageizmus jeho špecifiká a výskyt v zariadeniach sociálnych služieb.“

6. 6.9. 2013 – konferencia Vybrané aspekty starostlivosti o seniorov z pohľadu
ošetrovateľstva a sociálnej práce, Krakow. „Starostlivosť o seniora pri
neurologických ochoreniach.“
7. 10.10.2013 – odborná konferencia Rodina-zdraví-nemoc. Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíne, Zlín. „Možnosti edukácie seniorov v domácom prostredí.“
8. 7.-8.11. 2013. – 7. - 8.11.2013 - medzinárodná konferencia Ružomberské
zdravotnícke dni 2013, VIII. ročník. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, Ružomberok. „Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
s Ulcus cruris v domácom prostredí a v ústavnom zariadení.“
9. 28.11. 2013 - 5. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, Ružomberok. „Možnosti
edukácie seniorov v ústavných zariadeniach.“

7.1 Projekty podporované z domácich grantových schém
USKUTOČNENÉ PROJEKTY KEGA

1. Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu
pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe
Číslo projektu: 034KU-4/2013
Vedúci projektu: doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD. MPH.
Spoluriešitelia: Ing., Bc. Imrich Andrási, RNDr. Soňa Hlinková, PhD., doc. PhDr.
Mária Kopáčiková, PhD., PhDr. Bc. Eva Moravčíková, PhD. , Mgr. Jana Filická,
Mgr. Zuzana Šenkárová

2. Farmakoterapia seniora z pohľadu ošetrovateľstva
Číslo projektu: 017KU- 4/2011
Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

Spoluriešitelia: prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.,
Mgr. Bc. Monika Turacová

3. E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve
v spolupráci s JLF UK Martin
Hlavný riešiteľ: Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

1. Grundvig Project Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and
Disabled; Učiace sa partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov
a znevýhodnených osôb v EU
Číslo projektu: 2013-1-ES1- GRU06- 73293
Vedúci projektu: doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD. MPH.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., PhDr. Mgr. Mariana
Magerčiaková, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, PhD., PhDr. Katarína
Zrubáková, PhD., Mgr. Peter Kutiš, Mgr. Jana Bugáňová

PROJEKT MO SR

1. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u PrV OS SR a ich
ovplyvňovanie záťažovými situáciami
Číslo projektu: SEOPMZ-280-10/2010-OdV
Hlavný riešiteľ: Lacko Anton, prof. MUDr. CSc.
Spoluriešiteľ: MUDr. Jaromír Tupý, PhD., PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

PROJEKTY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

1. Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Riešiteľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
Spoluriešiteľ: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
Počet tvorivých zamestnancov katedry, ktorí participujú na projekte: 1

2. Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej
univerzite v Ružomberku
Riešiteľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
Spoluriešiteľ: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD.,
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
Počet tvorivých zamestnancov katedry, ktorí participujú na projekte: 3

PODANÉ NÁVRHY PROJEKTOV KEGA:

1. Edukácia ako integrálna súčasť komplexnej liečby seniora
Číslo projektu: 008KU-4/2014
Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Spoluriešitelia: prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., doc. MUDr. Ivan Bartošovič,
PhD., doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, PhD., Mgr.
Alena Valancová

2. Medzinárodný slovník odbornej terminológie v ošetrovateľstve
Číslo projektu: 013KU-4/2014
Vedúci projektu: PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD., PhDr. Michaela Vicáňová,
PhD., PhDr. Mária Poliaková, Mgr. Jana Filická

3. Klinická propedeutika pre nelekárske študijné odbory s prednostným
zameraním na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení, základy diagnostiky
metódami nukleárnej medicíny a rádiodiagnostiky
Číslo projektu: 016KU-4/2014
Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Mária Lehotská, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD., doc. PhDr. Mgr. Vladimír
Littva, PhD. MPH, Mgr. Ivana Harvanová, Mgr. Jana Filická, MUDr. Jaromír Tupý

Počet podporených projektov: 7
Počet podaných projektov: 3

7.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
Katedra ošetrovateľstva nevykazuje v roku 2013 výskumnú činnosť podporovanú
zo zahraničných grantov.

7.3 Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov

Katedra

ošetrovateľstva

nevykazuje

v roku

2013

výskumnú

činnosť

nepodporovanú z grantov.

7.4 Činnosti katedry na využitie dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

7.5 Činnosti katedry v špecializovaných výskumných a vývojových pracoviskách

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

7.6 Vnútorná grantová schémy fakulty

Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity neexistuje vnútorná grantová
schéma.

VIII.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva neboli v roku 2013
zaradení do habilitačného a inauguračného konania.

IX.

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
Kazimiera Zdziebło
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Univerzita Jána Kochanowskiego,
Kielce, Poľsko. Trvanie mobility: 5.11.2012 - 9.11.2012
Grazyna Nowak - Starz

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Univerzita Jána Kochanowskiego,
Kielce, Poľsko. Trvanie mobility: 5.11.2012 - 9.11.2012
Jan Antoni Rutowski
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Uniwersytet Rzeszowski, Poľsko.
Trvanie mobility: 11.3.2013 - 15.3.2013

Malgorzata Cichonska
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Univesrity of Business and Enterprise,
Ostrowiec, Poľsko. Trvanie mobility: 20.5.2013 - 24.5.2013
Dorota Maciag
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Univesrity of Business and Enterprise,
Ostrowiec, Poľsko. Trvanie mobility: 20.5.2013 - 24.5.2013

ODCHÁDZAJÚCI UČITELIA
Helena Kadučáková
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Krakowska akademia im. Frycza
Modrzewskiego, Poľsko. Trvanie mobility: 15.10. – 19.10.2012
Mariana Magerčiaková
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství,
Česká republika. Trvanie mobility: 21.04.2012 - 26.04.2012
Mária Novysedláková
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Uniwersytet Rzeszowski, Poľsko.
Trvanie mobility: 4.3.2013 - 8.3.2013

Informácie o dĺžke pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov katedry
ošetrovateľstva, informácie o kvalifikačnej štruktúre vysokoškolských učiteľov
katedry

ošetrovateľstva

a

informácie

o výberových

konaniach

na

miesta

vysokoškolských učiteľov, ktoré boli uskutočnené v roku 2013, budú súhrnne
uvedené vo Výročnej správe Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v
Ružomberku.

X.

Podporné činnosti katedry ošetrovateľstva

Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2013 zúčastnili
viacerých sprievodných akcií, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo
inými inštitúciami. Medzi uvedené aktivity patria:
20.2.2013 – „Deň otvorených dverí“ – audiovizuálna prezentácia katedry
ošetrovateľstva.
12.4.2013 – celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine ,,Deň narcisov“
16.5. 2013 a 22.5.2013 – „Spolu pomôžeme“ – celosvetová verejná zbierka SČK
1. – 5.7.2013 – Detská univerzita 2013 KU „Abeceda viery“
2.7.2012 – prednáška v rámci Detskej univerzity KU „Chráňme sa pred úrazmi“ –
zápis do indexov
6.12.2013 a 10.12.2013 - Kultúry program pri príležitosti sviatku sv. MikulášaCentrum sociálnych služieb Trojlístok Ružomberok a ÚVN SNP- FN v Ružomberkudetskú, internú, chirurgickú, onkologickú kliniku a doliečovacie oddelenie.
14. – 19.11.2013 – Potravinová zbierka v spolupráci so Spišskou katolíckou chartitou
Charitas Ružomberok a spoločnosťou TESCO.
Počas roka 2013 sa študenti zúčastnili dobrovoľného darcovstva krvi, pričom katedra
ošetrovateľstva osobitne propaguje aktivity „Valentínska kvapka krvi“ a „Študentská
kvapka krvi“.
Ďalšími celoročnými aktivitami študentov je výpomoc v Univerzitnej knižnici KU
a evidencia dobrovoľných darcov krvi na HTO ÚVN SNP-FN v Ružomberku.

XI.

Rozvoj katedry ošetrovateľstva

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

XII.

Medzinárodné aktivity katedry ošetrovateľstva

Členstvo vo vedeckých, redakčných, akademických a iných významných orgánoch

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
1. Člen Association Du Corps De Santé Internationale De Notre Dame De Lourdes
2. Člen of the European Association of Nuclear Medicine
3. Člen of the European society of Cardiology
4. Člen ČLS kardiologickej, nukleárnej medicíny
5. Člen SLS-internistickej, kardiologickej, angiologickej, nukleárnej medicíny
6. Člen VR Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
7. Člen VR Katolícka univerzita v Ružomberku
8. Člen VR Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku
9. Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“- VIII.
ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
10. Člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na úrovni FZ KU v
Ružomberku
Členstvo v redakčných radách v medzinárodných a domácich časopisoch a
zborníkoch:
1.

Člen redakčnej rady Medicina Militaris Slovaca

2.

Člen redakčnej rady Zborník Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

3.

Člen redakčnej rady „Studia Medyczne Akademii Swietokrryskej, Klielce

4.

Člen redakčnej rady Medicina Militaris Slovaca

5.

Člen redakčnej rady Zdravotnícke štúdie Fakulta zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku

Členstvo v edičnej rade:
1.

Člen edičnej rady vydavateľstva Katolíckej univerzity- VERBUM, Edícia
medicínske a zdravotnícke štúdie (medicínske a zdravotnícke vedy).

doc. Mgr. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Člen Národnej komisie pre program vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku
Člen Vedeckej rady FHS UTB v Zlíne
Predseda Disciplinárnej komisie FZ KU Ružomberok
Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR pre ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu sestra zameranú na problematiku
špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov ako i
sústavné vzdelávanie
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium, Trnavská univerzita, fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce
Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve,
pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku
Člen vedeckého výboru konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“ – 4. ročník, SKSaPA, ÚVN SNP – Fakultná
nemocnica, Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku
Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“- VIII. ročník,
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen vedeckého výboru Rodzina w zdrowiu i chorobie, Wydiał Zdrowia i Nauk
Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrowskiego
Členstvo v redakčných radách:
Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, Ružomberok
Člen redakčnej rady Studia Medyczne Akademii Świętokrrzyskej, Kielce
Člen redakčnej rady Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Akademia medyczna im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu
Člen redakčnej rady Rada Naukowa Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Zeszyt
18 Wydanie Ostrowiec Świętokrzyski : WSBiP

Člen redakčnej rady Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Bratislava, SKSaPA
Člen redakčnej rady Ošetřovatelství a porodní asistence. – online časopis, Ostrava,
Ostravská univerzita fakulta zdravotnických studií

PhDr. Mária Ižová, PhD.
1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
2. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
3. Člen organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Členstvo v redakčných radách:
1. Člen redakčnej rady Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Bratislava, SKSaPA
2. Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, Ružomberok

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
1. Člen Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku – do októbra 2013
2. Člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
3. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
4. Predseda Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža pri Katolíckej univerzite
v Ružomberku
5. Člen Územnej rady SČK Územného spolku Liptov so sídlom v Liptovskom
Mikuláši
6. Člen Výkonnej rady SČK Územného spolku Liptov so sídlom v Liptovskom
Mikuláši
7. Člen vedeckého výboru konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“ – 4. ročník, SKSaPA, ÚVN SNP – Fakultná
nemocnica, Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

8. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
9. Člen organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
10. Člen vedeckého výboru konferencie „Vybrané aspekty starostlivosti o seniorov
z pohľadu ošetrovateľstva a sociálnej práce“, Centrum medyczne Kraków
11. Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“- VIII.
ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
12. Člen organizačného výboru Detskej univerzity KU poriadanej Pedagogickou
fakultou KU „Abeceda viery“- FZ KU dňa 2.7.2013 pod názvom „Chráňme sa
pred úrazmi“
13. Člen hodnotiacej komisie školského kola súťaže ŠVOČ, FZ KU v Ružomberku
14. Člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na úrovni FZ KU v
Ružomberku
Členstvo v redakčnej rade:
1. Člen redakčnej rady Zdravotnícke štúdie Fakulta zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku
2. Člen redakčnej rady Prohuman- odborný internetový časopis
Členstvo v edičnej rade:
1. Člen edičnej rady vydavateľstva Katolíckej univerzity- VERBUM, Edícia
medicínske a zdravotnícke štúdie (medicínske a zdravotnícke vedy).

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
2. Člen Slovenského Červeného kríža
3. Člen Disciplinárnej komisie FZ KU Ružomberok

4. Člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na úrovni FZ KU v
Ružomberku
5. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
6. Člen organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
7. Člen organizačného výboru konferencie „Vybrané aspekty starostlivosti
o seniorov z pohľadu ošetrovateľstva a sociálnej práce“, Centrum medyczne
Kraków

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
2. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
3. Člen organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 5. ročník, Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Členstvo v redakčných radách:
1. Člen redakčnej rady Prohuman- odborný internetový časopis
2. Člen redakčnej rady Zdravotnícke štúdie Fakulta zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku

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

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
Strieborná medaila Katolíckej univerzity v Ružomberku za zásluhy pri budovaní
Fakulty zdravotníctva v Ružomberku
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Cena rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku za vedeckú tvorivú činnosť ako
najaktívnejšej vedecko- pedagogickej pracovníkovi Fakulty zdravotníctva KU
v kategórii odborný asistent s PhD.

XIII. Hospodárenie katedry ošetrovateľstva
Katedra ošetrovateľstva nemá vypracovaný vlastný rozpočet. Rozpočet je
stanovený na Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity, ktorej je katedra
ošetrovateľstva súčasťou.

XIV. Kontaktné údaje
Katedra ošetrovateľstva
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
www.ku.sk
mobil: +421 918 722 171
e-mail: stanislava.kanderova@ku.sk

XV.

Sumár

Katedra

ošetrovateľstva

Fakulty

zdravotníctva

Katolíckej

univerzity

v Ružomberku sa v roku 2013 sama 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 študijných programov
Fakulty zdravotníctva na vybraných stredných školách a organizovaním „Dňa
otvorených dverí“.
Pracovníci a aj študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2013 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 – FN v Ružomberku.
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. Vedeckopedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva bývajú pravidelnými členmi
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 2013 zúčastnili na
sprievodných akciách, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo inými
inštitúciami.
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