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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: Stanislava Kanderová 

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

Sekretariát pre doktorandské štúdium: Mgr. Jana Bugáňová  

 

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. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.  

funkčné miesto odborný asistent: 

PhDr. Paulína Hudáková, PhD. 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

PhDr. Mária Lehotská, 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. Róbert Rusnák, PhD.  

MUDr. Marián Sičák, PhD. 

funkčné miesto asistent: 

MUDr. Mária Gadušová 

MUDr. Peter Durný 

MUDr. Ján Magál 

MUDr. Juraj Ondrejka 

MUDr. Daniel Oslanec 

MUDr. František Rusňák 

PhDr. Mária Poliaková 

mailto:stanislava.kanderova@ku.sk
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Mgr. Janka Kuriaková 

Mgr. Jana Moravčíková 

lektori: 

Mgr. Renáta Darmošová 

Mgr. Katarína Fúrová 

Mgr. Anna Herinková 

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. 

PhDr. Mária Macková 

 

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností katedry ošetrovateľstva za 

predchádzajúci rok 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, v roku 2014 organizovala a koordinovala vedecký program 

konferencií.  

Dňa 27.3.2014 organizovala  medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 

„Rodina-Zdravie-Choroba“ v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně - 

Fakultou humanitních studií, Krakowskou Akademiou Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie VADIMED Kraków, AKH – 

Medizinischer Universitätscampus Wien, Slovenskou komorou sestier a pôrodných 

asistentiek a  Mestom Ružomberok. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry 

ošetrovateľstva boli členmi vedeckého a organizačného výboru. 

Dňa 24.4.2014 sa v Jihlave konal IV. ročník medzinárodnej konferencie 

„Jihlavské zdravotnické dny 2014, pod názvom Ošetřovatelství a porodní asistence 21. 

století", ktorá bola organizovaná českou Katedrou zdravotnických studií Vysokej 

školy polytechnickej v Jihlave spolu s ďalšími spolu organizátorskými inštitúciami 
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z Českej, Slovenskej a Poľskej republiky. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry 

ošetrovateľstva boli členmi vedeckého výboru konferencie.  

Dňa 29.5.2014 spoluorganizovala medzinárodnú konferenciu „Nové trendy vo 

vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“ spoločne so Slovenskou 

komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou medicínsko- 

technických pracovníkov, Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP- FN 

v Ružomberku, Podhalańskou Państwowou Wyzsou Szkolou Zawodowou w 

Nowym Targu a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne. Vedecko-pedagogickí pracovníci 

katedry ošetrovateľstva boli členmi vedeckého.  

Dňa 4.12.2014 bola katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku organizátorom 6. ročníka medzinárodnej vedeckej 

konferencie s názvom „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“. Na spolu organizácii konferencie sa podieľala aj katedra pôrodnej 

asistencie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústav 

sociálnych vied Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, Fakulta humanitních 

studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krakowska Akademia Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, VADIMED Kraków, Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek a mesto Ružomberok.  

Katedra ošetrovateľstva sa počas celého roka 2014 podieľala aj na 

organizovaní celookresných seminárov v spolupráci s Regionálnou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP- FN 

v Ružomberku. 

Dňa 15.4.2014 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 boli prezentované štyri práce.  
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Študijné programy, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje vysokoškolské 

vzdelávanie 

Fakulta zdravotníctva KU má roku 2015 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.  

 

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 2013/2014 boli realizované nasledovné študentské 

mobility na katedre ošetrovateľstva.  

 

Odchádzajúci študenti  

 

Hostová Marianna  

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic sv. Jana Neumanna, 

Prachatice, Česká republika. Trvanie mobility:1.7.2013 – 30.9.2013 

Kollárová Lucia 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic sv. Jana Neumanna, 

Prachatice, Česká republika. Trvanie mobility:1.7.2013 – 30.9.2013 
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Kotrík Jozef 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic sv. Jana Neumanna, 

Prachatice, Česká republika. Trvanie mobility:1.7.2013 – 30.9.2013 

Šebök Tomáš 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic sv. Jana Neumanna, 

Prachatice, Česká republika. Trvanie mobility:1.7.2013 – 30.9.2013 

Martonová Pavlína 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic Citadela, Valašské 

Meziřičí, Česká republika. Trvanie mobility:8.7.2013 – 7.10.2013 

Paigerová Lucia 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic Citadela, Valašské 

Meziřičí, Česká republika. Trvanie mobility:8.7.2013 – 7.10.2013 

Romová Dominika 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic Citadela, Valašské 

Meziřičí, Česká republika. Trvanie mobility:8.7.2013 – 7.10.2013 

Staroňová Simona 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom pracovnej stáže – Hospic Citadela, Valašské 

Meziřičí, Česká republika. Trvanie mobility:8.7.2013 – 7.10.2013 

 

Prichádzajúci študenti 

Mária Lucas Calvo 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Catholic University of Ávila, Španielsko. 

Trvanie mobility: 10.9.2013 – 30.1.2014 

Rocío Jiménez Claros 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Catholic University of Ávila, Španielsko. 

Trvanie mobility: 10.9.2013 – 30.1.2014 

Miriam Estébanez  Domingo  

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Catholic University of Ávila, Španielsko. 

Trvanie mobility: 10.9.2013 – 30.1.2014 
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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 2014/2015 pracovníci katedry ošetrovateľstva 

realizovali prezentáciu študijného programu ponúkaného katedrou prostredníctvom 

aktivity s názvom „Deň otvorených dverí“, konanej dňa 12.2.2014. Na akcii bola 

audiovizuálne prezentovaná katedra a návštevníkom tohto podujatia boli 

poskytnuté informácie o študijnom programe.  

 

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 

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.  

 

Ocenenia študentov katedry ošetrovateľstva 

Za dosiahnuté študijné výsledky boli v roku 2014 odmenení nasledovní 

študenti, ktorí získali motivačné štipendium:  

 

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

denná forma:  

1. Boroňová Zuzana 

2. Franeková Frederika 

3. Halašová Gabriela 

4. Majerčáková Andrea 

5. Škrabáková Mária 
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Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 2. ročníku 

bakalárskeho štúdia, denná forma: 

1. Boroňová Zuzana  

2. Cádriková Eva 

3. Franeková Frederika 

4. Halašová Gabriela 

5. Hrabovská Oľga 

6. Majerčáková Andrea  

7. Škrabáková Mária 

 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 3. ročníku 

bakalárskeho štúdia, denná forma: 

1. Čech Martin  

2. Papčo Ján  

3. Rosinčinová Alžbeta  

4. Serafinová Miroslava 

 

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). 

Katedra ošetrovateľstva sa tiež počas 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. 

V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so 

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

- Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, indikátory kvality. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o rodinu. 

- Eliminácia stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických 

pacientov. 

- Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta v komunite. 

- Podpora zdravia pacientov s duševnými chorobami.  

- 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. 

- Edukačný proces a jeho realizácia v ošetrovateľstve. 

- Komunitná starostlivosť o rizikové skupiny obyvateľov.  

- Perinatálna strata ako kolaboratívny problém.  

- Využitie informačných technológii pri edukácii seniorov a handicapovaných.  

 

Plán vedeckej činnosti katedry ošetrovateľstva pre rok 2014: 

Plán rozvoja katedry je zameraný 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.  
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- 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 zahraničných a 

domácich vydavateľstvách, vedeckých a odborných časopisoch.  

- Aktívnu účasť na odborných seminároch, vedeckých konferenciách 

a organizovanie takýchto podujatí. 

- Zlepšenie 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, 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. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s duševnými chorobami.  

- Ošetrovateľská starostlivosť o rodinu. 

- Edukácia v ošetrovateľstve. 

- Kvalita života pacientov s inkontinenciou moču. 

- Vplyv pohybovej aktivity na sebestačnosť seniorov. 

- Perinatálna strata ako kolaboratívny problém 
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Publikačná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva 

 

Redakčné a zostavovateľské práce 

1. KADUČÁKOVÁ. H. 2014. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 316 s. ISBN 978-80-561-0189-6. 

2. KADUČÁKOVÁ. H. Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. ročník- zborník 

z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 896 s. ISBN 978-80-

561-0180-3.  

3. KADUČÁKOVÁ. H. Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych 

pracovníkov- zborník z 5. medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 

110 s. ISBN 978-80-561-0137-7.  

4. LEHOTSKÁ, M. Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. ročník- zborník 

z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 896 s. ISBN 978-80-

561-0180-3.  

5. MAGERČIAKOVÁ, M. 2014. Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych 

pracovníkov- zborník z 5. medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 

110 s. ISBN 978-80-561-0137-7.  

6. MAGERČIAKOVÁ, M. 2014. Ružomberské zdravotnícke dni 2014 IX. ročník- 

zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 896 s. ISBN 

978-80-561-0180-3.  

7. MAGERČIAKOVÁ, M. 2014. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 316 s. ISBN 978-80-561-0189-6. 

8. NOVYSEDLÁKOVÁ, M. 2014. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Ružomberok: Verbum, 2014, 316 s. ISBN 978-80-561-0189-6. 

9. NOVYSEDLÁKOVÁ, M. 2014. Rodina - zdravie - choroba. Zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : Verbum, 2014, 417 s. ISBN 



14 

 

978-80-561-0117-9. 

10. ZRUBÁKOVÁ, K. 2014. Rodina - zdravie - choroba. Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Ružomberok : Verbum, 2014, 417 s. ISBN 978-80-561-0117-

9. 

 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

1. KADUČÁKOVÁ, H. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny 2014, IV. ročník, 

mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století, Jihlava. 

„Impact of handicaped child care for family functioning“ 

2. KADUČÁKOVÁ, H. 30.5.2014. Społeczne i zdrowotne uwarunkowania promocji 

zdrowia. Ostrowiec Świętokrzyski. „The role of nurse in improving the mental 

health of children“ 

3. KOPÁČIKOVÁ, M. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny 2014, IV. ročník, 

mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století, Jihlava. 

„Zdravý životný štýl v prevencii rakoviny prsníka žien - priorita pôrodnej 

asistencie v 21. storočí.” 

4. IŽOVÁ, M. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny 2014, IV. ročník, mezinárodní 

konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století, Jihlava. „Komunikačné 

bariéry diabetikov a ich vplyv na edukáciu.“ 

5. LEHOTSKÁ, M. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny 2014, IV. ročník, 

mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století, Jihlava. 

„postakútnej statrostlivosti o pacienta po traumatickej miešnej lézii.“ 

6. LEHOTSKÁ, M. 30.5.2014. Społeczne i zdrowotne uwarunkowania promocji 

zdrowia. Ostrowiec Świętokrzyski. „The support provided to women after the 

loss of a child in the prenatal period.“ 

7. MAGERČIAKOVÁ, M. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny- IV. ročník, 

mezinárodní konference, Jihlava. „Písomné edukačné materiály v ošetrovateľskej 

praxi.“ 
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8. SIMOČKOVÁ, V., ZAMBORIOVÁ, M. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny- IV. 

ročník, mezinárodní konference, Jihlava. „Možnosti využívania elektronickej 

dokumentácie sestrami.“ 

9. VICÁŇOVÁ, M., ROVNÁ, S. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny 2014, IV. 

ročník, mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století, 

Jihlava. „Informovanosť adolescentov o podpore zdravia.“ 

10. ZRUBÁKOVÁ, K., KONRÁDOVÁ, M. 24.4.2014. Jihlavské zdravotnické dny 

2014, IV. ročník, mezinárodní konference Ošetřovatelství a porodní asistence 21. 

století, Jihlava. „Možnosti ošetrovateľstva v prevencii a liečbe obezity vo vyššom 

veku.“  

 

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

1. KADUČÁKOVÁ, H. – ŠENKÁROVÁ, Z. 29.5.2014. Nové trendy vo vzdelávaní 

a praxi zdravotníckych pracovníkov. Ružomberok. „Hodnotiace techniky v 

ošetrovateľskej praxi.“ 

2. KOPÁČIKOVÁ, M. 16.10.2014 – 17.10.2014. Belianske dni ošetrovateľstva. 

Bratislava. „Komunikácia medzi sestrou a pacientom ako jadro ošetrovania 

chorých.” 

3. KOPÁČIKOVÁ, M. 21. 1. 2014 – 1. workshop s medzinárodnou účasťou Pôrodná 

asistencia vzdelávanie a odborná prax, SZU Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, Slovensko. „Vzdelávanie 

pôrodných asistentiek na FZ KU v Ružomberku.“ 

4. KOPÁČIKOVÁ, M. 11.11. 2014 – 6. medzinárodná konferencia Horizonty 

starostlivosti o zdravie, SZU Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií, Bratislava, Slovensko. „ Postoj pôrodných asistentiek 

k umieraniu a smrti.“ 

5. MAGERČIAKOVÁ, M., DARMOŠOVÁ, R., ZRUBÁKOVÁ, K. 29.5.2014. Nové 

trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov. Ružomberok. 

„Identifikácia edukačných potrieb pacienta a jeho rodiny.“ 
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6. ZRUBÁKOVÁ, K., MAGERČIAKOVÁ, M., TEPEROVÁ, M. 29.5.2014. Nové 

trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov. Ružomberok. 

„Farmakoterapia seniorov a jej problémy v Slovenskej a Českej republike.“  

 

Aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých seminároch a konferenciách 

 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.  

1. 27.3.2014- „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Modely ošetrovateľskej starostlivosti o rodinu.“ 

2. 22.5.2014 –„Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.“ medzinárodná 

vedecká konferencia Martin, Jesseniova lekárska fakulta, Martin. „Uspokojovanie 

spirituálnych potrieb u hospitalizovaných pacientov.“  

3. 6.11.2014 - 7. 11. 2014. „Ružomberské zdravotnícke dni 2014, medzinárodná 

vedecká konferencia. IX. ročník.“ Ružomberok, Katolícka univerzita 

v Ružomberku. „Špecifiká edukácie u detí.“  

4. 4.12.2014- „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Posudzovanie novorodenca 

s neonatálnym abstinenčným syndrómom.“ 

 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.  

1. 14.11., 15.11. - 16.11.2014 – XVI. Congreso Católicos y Vida Públika, La familia  

siempre: desafíos y esperanza, Universitaria San Pablo CEU Madrid, Španielsko. 

„Live among relatives until the end of earthly life.“ 

2. 29.5.2014 - 30. 5. 2014 – Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach 

nowotworowych, Panstwowa wyzsa szkola zawodowa im. Jana Grodka, Institut 

medyczny, Sanok, Poľsko. „Problems among woman with oncological 

reproduktivw diseases.“ 
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doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

1. 6.11.2014 - 7. 11. 2014. „Ružomberské zdravotnícke dni 2014, medzinárodná 

vedecká konferencia. IX. ročník.“ Ružomberok, Katolícka univerzita 

v Ružomberku. „Využívanie informačných technológií sestrami.“ 

2. 4.12.2014- „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.“ Prevencia pracovného 

násilia v profesii sestry.“ 

 

PhDr. Paulína Hudáková, PhD.  

1. 25. 9.2014. – konferencia „Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich.“  

Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok. „Uspokojovanie spirituálnych potrieb 

ako súčasť sprevádzania terminálne chorého pacienta a jeho príbuzných.“ 

2. 2.10. - 3. 10.2014 – IX. medzinárodná vedecká konferencia Postavenie hospicov 

v legislatíve Slovenskej republiky. Bardejov. „Otázka eutanázie a smrti 

z pohľadu študentov.“ 

3. 24.10. - 25.10.2014 – X. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou – 

Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie. Ústav sociálnych 

vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Prešov. „Dobrovoľníctvo 

v kontexte pomáhajúcich profesií.“ 

4. 6.11.2014 - 7. 11. 2014. „Ružomberské zdravotnícke dni 2014, medzinárodná 

vedecká konferencia. IX. ročník.“ Ružomberok, Katolícka univerzita 

v Ružomberku. „Potreby sestier v psychologickej a spirituálnej oblasti 

pracujúcich na oddelení paliatívnej starostlivosti a v hospici“, „Predpoklady 

sestry pre prácu s terminálne chorými pacientmi.“ 

5. 4.12.2014- „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Využitie reminiscenčného prístupu v práci 

so seniormi v demenciou“, „Využitie validácie v práci so seniormi s demenciou.“ 
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PhDr. Marcela Ižová, PhD.  

1. 27.3.2014- „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Špecifiká edukácie pacientov liečených warfarínom“. 

2. 2.-4.4.2014. „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“, 

Medzinárodná vedecká e-konferencia. Ružomberok, „Edukácia o prevencii 

vzniku diabetickej nohy a sociálna pomoc = Patient education for preventing 

diabetic foot and social assistance“. 

3. 4.12.2014- „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Prevencia pádov pacientov v 

zdravotníckom zariadení“. 

 

PhDr.  Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.  

1. 27.3.2014- „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Rodina ako účastník edukácie pacienta“ 

2. 4.12.2014- „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Pôsobenie sociálneho pracovníka 

v nemocnici v kontexte názorov a skúseností sestier“  

 

PhDr. Mária Novysedláková, PhD.  

1. 27.3.2014 - „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Spoluúčasť sestry pri redukcii kardiovaskulárnych 

komplikácií u pacientov s diabetes mellitus.“ 

2. 24.4.2014 - „Jihlavské zdravotnické dny.“ medzinárodná vedecká konferencia 

Vysoká škola polytechnická Jihlava „Spoluúčasť sestry pri redukcii komplikácii 

diabetes mellitus u seniorov.“ 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=22914&pageId=resultform&fs=CF060355D8CB4899B6272DB7D4562566
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3. 22.5.2014  - „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.“ medzinárodná 

vedecká konferencia Martin, Jesseniova lekárska fakulta, Martin. „Faktory 

kvality života dialyzovaných pacientov.“ 

4. 26. 9. 2014 - „Věda a výzkum v ošetřovatelství“ medzinárodné sympózium Brno, 

Masarykova univerzita, Brno. „Bolesť ako ošetrovateľský problém v intenzívnej 

starostlivosti.“ 

5. 6-7.11.2014 - „Ružomberské zdravotnícke dni 2014, medzinárodná vedecká 

konferencia. IX. ročník.“ Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku.  

„Potreby seniora súvisiace s vylučovaním moču. 

6. 4.12.2014 - „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Zvládanie záťaže dialyzovaných 

pacientov.“ 

 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.   

1. 2.-4.4.2014. „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“, 

Medzinárodná vedecká e-konferencia. Ružomberok, „Možnosti ošetrovateľstva 

v starostlivosti o začínajúceho abstinujúceho alkoholika“. 

2. 27.3.2014- „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Rodinní príslušníci pacienta s depresiou ako edukanti.“ 

 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.  

6. 27.3.2014- „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Komunitná starostlivosť o seniora a jej problémy 

v klinickej ošetrovateľskej praxi.“  

7. 9.4.- 11.4. 2014. „XIII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. 

40. Gressnerove dni. Trenčín. „Edukácia a jej uplatnenie v ošetrovateľskej 

starostlivosti  o seniorov.“ 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=22914&pageId=resultform&fs=CF060355D8CB4899B6272DB7D4562566
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8. 22.5.2014 –„Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.“ medzinárodná 

vedecká konferencia Martin, Jesseniova lekárska fakulta, Martin. „Digitálna 

gramotnosť a jej význam v edukácii seniorov.“ 

9. 25. 9.2014. – konferencia „Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich.“  

Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok. „Uspokojovanie spirituálnych potrieb 

u onkologicky chorých.“ 

10. 6-7.11.2014 - „Ružomberské zdravotnícke dni 2014, medzinárodná vedecká 

konferencia. IX. ročník.“ Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku.  

"Edukácia seniorov v domácom prostredí.“ 

11. 27.11.2014 - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Edukácia v treťom 

veku.“ Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra- Harmónia. „Zlepšenie 

digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU pomocou projektu 

Grundvig- Učiace sa partnerstvá.“ 

12. 4.12.2014 - „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci“- 6. medzinárodná vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Realizácia paliatívnej ošetrovateľskej 

starostlivosti v ústavných zariadeniach.“ 

 

Projekty podporované z domácich grantových schém  

 

Riešený projekt 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. Zuzana 

Šenkárová, PhDr. Lukáš Kober 
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Riešený projekt SAAIC  

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: GRUNDVIG 134120715 

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 

 

Podané návrhy projektov KEGA: 

1. Výskum vplyvu edukácie verejnosti vo vzťahu k efektívnosti komunikácie 

s operačným strediskom zdravotnej záchrannej služby 

Číslo projektu: 014KU-4/2015 

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

Spoluriešitelia: doc. MUDr. Milan Minarik, PhD., doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, 

PhD. MPH., doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., Ing. Imrich Anrási, PhDr. Bc. Marek 

Šichman 

 

2. Vplyv pohybovej aktivity seniorov na vykonávanie každodenných aktivít 

Číslo projektu: 010KU-4/2015 

Vedúci projektu: doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. 

Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, 

PhD., PhDr. Mária Lehotská, PhD., Mgr. Marina Srpoňová, Mgr. Peter Kutiš 

 

3.  Starostlivosť o pacientov s poruchami výživy v ústavných zariadeniach 

Číslo projektu: 004KU-4/2014 

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.  
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Spoluriešitelia: PhDr. Mária Novysedláková, PhD., PhDr. Mariana Magerčiaková, 

PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. 

 

Počet podporených projektov: 2 

Počet podaných projektov: 3 

 

Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

 

Riešené projekty 

1. Training for Midwives in the Area of New Strategies and Trends in Labor 

Management Vzdelávanie pre pôrodné asistentky v oblasti nových stratégií 

a trendov vedenia pôrodu 

Číslo projektu: EEIG-EU/16.10/12  

Vedúci projektu: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

Spoluriešitelia: PhDr. Mária Lehotská, PhD., Mgr. Ivana Harvanová, PhDr. Jana 

Čmelová 

 

2. Training program and guidelines for health professionals in the field of 

perinatal loss Školiaci program a guidelines pre zdravotníckych 

profesionálov v oblasti perinatálnej straty 

Číslo projektu: WDSC 15.09/12 

Vedúci projektu: PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

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

PhD., MPH. 

 

3. 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. 
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Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Mgr. Eva 

Lazárová 

 

Počet podporených projektov: 3 

Počet podaných projektov: 0 

 

Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov  

Katedra ošetrovateľstva nevykazuje v roku 2014 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.  

 

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 2014 

zaradení do habilitačného a inauguračného konania.  

 

 

 

 



24 

 

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 

 Stępień Renata 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach, Poľsko. Trvanie mobility: 4.11.2013 – 

8.11.2013 

Wiraszka Grażyna 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach, Poľsko. Trvanie mobility: 4.11.2013 – 

8.11.2013 

Gugała Barbara 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, 

Poľsko. Trvanie mobility: 5.5.2014 – 9.5.2014 

Barbara Ślusarska 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – University of Business and Enterprise, 

Ostrowiec, Poľsko. Trvanie mobility: 8.9.2014 – 12.9.2014  

 

Odchádzajúci učitelia 

Kadučáková Helena 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Krakowska akademia im. Frycza 

Modrzewskiego, Poľsko. Trvanie mobility: 19.11.2013 – 23.11.2013 
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Kopáčiková Mária 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká 

republika Trvanie mobility: 31.3.2014 – 4.4.2014 

Kopáčiková Mária 

Mobilita v rámci projektu LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE Grundvig Project 

Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled; Učiace sa 

partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU -  

MEE Zeeland, Holandsko. Trvanie mobility: 22.5.2014 - 24.5.2014 

Kopáčiková Mária 

Mobilita v rámci projektu LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  Grundvig Project 

Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled; Učiace sa 

partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU -  

Univerzita Nyiregyháza, Maďarsko Trvanie mobility: 20.10.2014 – 23.10.2014  

Magerčiaková Mariana 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Podhalanska Panstwowa Wyzsza 

Szkola Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Trvanie mobility: 7.4.2014 – 11.4.2014 

Magerčiaková Mariana 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, 

Česká republika. Trvanie mobility: 5.5.2014 – 10.5.2014 

Magerčiaková Mariana 

Mobilita v rámci projektu LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  Grundvig Project 

Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled; Učiace sa 

partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU -  

MEE Zeeland,  Holandsko. Trvanie mobility: 22.5.2014 - 24.5.2014 

Novysedláková Mária 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Krakowska akademia im. Frycza 

Modrzewskiego, Poľsko. Trvanie mobility: 11.11.2013 – 15.11.2013 
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Novysedláková Mária 

Mobilita v rámci projektu LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  Grundvig Project 

Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled; Učiace sa 

partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU -  

Univerzita Nyiregyháza, Maďarsko Trvanie mobility: 20.10.2014 – 23.10.2014  

Vicáňová Michaela 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Podhalanska Panstwowa Wyzsza 

Szkola Zawodowa w Nowym Targu, Poľsko. Trvanie mobility: 7.4.2014 – 11.4.2014 

Vicáňová Michaela 

Mobilita LLP/ERASMUS za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, 

Česká republika. Trvanie mobility: 5.5.2014 – 10.5.2014 

Zrubáková Katarína 

Mobilita v rámci projektu LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  Grundvig Project 

Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled; Učiace sa 

partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU -  

Koinonikos Synetairismos Periorismenis Eythynis (KOISPE) FAROS- Grécko. 

Trvanie mobility: 12.2.2014 – 16.2.2014  

Zrubáková Katarína 

Mobilita v rámci projektu LLP CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  Grundvig Project 

Improving Digital Skills of European Citizens Seniors and Disabled; Učiace sa 

partnerstvá- Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU -  

Univerzita Nyiregyháza, Maďarsko Trvanie mobility: 20.10.2014 – 23.10.2014  
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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.  

Katolícka univerzita v Ružomberku prevádzkuje na podporu študentov 

Poradenské centrum Katolíckej univerzity, ktoré ponúka kariérne poradenstvo, 

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 

v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnice SNP - Fakultnej nemocnice 

v Ružomberku na základe zmluvy o praktickej výučbe. Pre študentov študijného 

programu ošetrovateľstvo je uzatvorených ďalších 6 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. Študentom k prehľadu 

o stave ISIC slúži univerzitný terminál umiestnený v priestoroch fakulty. 
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IX. Podporné činnosti katedry ošetrovateľstva 

 

 Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2014 zúčastnili 

viacerých sprievodných akcií, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo 

inými inštitúciami. Medzi uvedené aktivity patria:  

12.2.2014 – „Deň otvorených dverí“ – audiovizuálna prezentácia katedry 

ošetrovateľstva 

18.3.2014 – „Bezpečne u lekára“ – participácia študentov na preventívno-

bezpečnostnej akcii organizovanej ÚVN SNP Ružomberok- FN.   

11.4.2014 – celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine  ,,Deň narcisov“  

30.6. - 4.7.2014 – Detská univerzita KU v Ružomberku „Rodina je môj poklad“ -

zdravotný dozor študentov katedry ošetrovateľstva počas celého trvania Detskej 

univerzity KU  

1.7.2014 - prednáška študentov katedry ošetrovateľstva v rámci Detskej univerzity 

KU „Zdravý životný štýl začína v rodine“ 

5.12.2014, 9.12.2014 a 11.12.2014 - Kultúry program pri príležitosti sviatku sv. 

Mikuláša- Centrum sociálnych služieb Trojlístok Ružomberok a ÚVN SNP- FN 

v Ružomberku- detská klinika a doliečovacie oddelenie. 

Počas roka 2014 sa študenti katedry ošetrovateľstva zúčastňovali 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.  

 

X. Rozvoj katedry ošetrovateľstva 

 

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.  
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XI. Medzinárodné aktivity katedry ošetrovateľstva 

 

Členstvo vo vedeckých, redakčných, akademických a iných významných orgánoch 

doc. Mgr. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 

1. Vedecký garant konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

2. Člen vedeckého výboru konferencie  „Intervencia, terapia a resocializácia 

v systéme sociálnej pomoci“- medzinárodná vedecká e-konferencia, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce 

3. Člen vedeckého výboru konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi 

zdravotníckych pracovníkov“- 5. ročník, Ústredná vojenská nemocnica SNP- 

fakultná nemocnica v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku 

4. Člen vedeckého výboru konferencie „Jihlavské zdravotnické dny 2014 -IV. 

ročník, Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století.“ Vysoká škola 

polytechnická Jihlava 

5. Člen vedeckého výboru konferencie „Promocja zdrowia w ujęciu 

interdyscyplinarnym. Health promotion in an interdisciplinary perspective.“ 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

6. Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“-  IX. 

ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Členstvo v redakčnej rade:  

1. Člen redakčnej rady Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Akademia 

Medycznaim. Piastów Śląskich we Wrocławiu  

2. Člen redakčnej rady Rada Naukowa  Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 

Zeszyt 18 Wydanie Ostrowiec Świętokrzyski : WSBiP 

3. Člen redakčnej rady Studia Medyczne Akademii Świętokrrzyskej, Kielce 

4. Člen redakčnej rady Człowiek-religia-zdrowie.Szczecin : Instytut Medyczny im. 

Jana Pawła II w Szczecinie 
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5. Člen redakčnej rady Opieka Onkologiczna -Centrum Onkologii – Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie 

6. Člen redakčnej rady časopisu Zdravotnícke štúdie - Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku 

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

Zlíně 

8. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku 

9. Člen Národnej komisie pre program vzdelávania sestier a pôrodných 

asistentiek 

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

Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

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

KU v Ružomberku  

12. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

13. Člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na  KU 

v Ružomberku 

14. Člen Rady pre kvalitu na KU v Ružomberku 

 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

2. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku 

3. Člen vedeckého výboru konferencie „Belianske ošetrovateľské dni.  

Ošetrovateľstvo bez hraníc.“- 4. ročník, SKSaPA Tatranská Kotlina 

4. Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“-  IX. 

ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

5. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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Členstvo v redakčných radách: 

1. Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, Ružomberok 

 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

2. Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku 

3. Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“-  IX. 

ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

4. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Členstvo v redakčných radách: 

1. Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, Ružomberok 

 

PhDr. Marcela Ižová, PhD.  

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  

2. Člen Slovenského Červeného kríža 

3. Člen vedeckého výboru konferencie „Rodina – zdravie – choroba“ , Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

4. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia v 

ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“, Fakulta zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Členstvo v redakčných radách: 

1. Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie, Ružomberok 

 

 

 

 

 

http://www.fz.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/651-interdisciplinarna-kooperacia-v-oetrovatestve-porodnej-asistencii-a-socialnej-praci.html
http://www.fz.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/651-interdisciplinarna-kooperacia-v-oetrovatestve-porodnej-asistencii-a-socialnej-praci.html
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PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

2. Člen Slovenského Červeného kríža 

3. Člen vedeckej rady FZ  KU 

4. Predseda štipendijnej a disciplinárnej komisie FZ KU  

5. Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Interdisciplinárna 

kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, FZ KU 

6. Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie “Ružomberské zdravotnícke 

dni 2014“, FZ KU 

7. Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie “Rodina –zdravie –choroba“, 

FZ KU  

 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.  

1. Člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

2. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

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

Mikuláši 

4. Člen vedeckého výboru konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

5. Člen vedeckého výboru konferencie  „Intervencia, terapia a resocializácia 

v systéme sociálnej pomoci“- medzinárodná vedecká e-konferencia, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce 

6. Člen vedeckého výboru konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi 

zdravotníckych pracovníkov“- 5. ročník, Ústredná vojenská nemocnica SNP- 

fakultná nemocnica v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku 

7. Člen vedeckého výboru konferencie „IV. Belianske dni ošetrovateľstva“, 

Sanatórium Tatranská kotlina, Vysoké Tatry 
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8. Člen vedeckého výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“-  IX. 

ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

9. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. medzinárodná 

vedecká konferencia, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  

10. Člen organizačného výboru konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

11. Člen organizačného výboru konferencie „Ružomberské zdravotnícke dni“- IX. 

ročník, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

12. Člen organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. medzinárodná 

vedecká konferencia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

13. Člen organizačného výboru Detskej univerzity KU poriadanej Pedagogickou 

fakultou KU „Rodina je môj poklad 

14. Člen pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na úrovni FZ KU v 

Ružomberku  

Členstvo v redakčnej rade: 

1. Člen redakčnej rady odborného internetového časopisu Prohuman,  ISSN 1338-

1415- od 19.1.2012  

Členstvo v edičnej rade: 

1. Člen edičnej rady vydavateľstva KU- VERBUM, Edícia medicínske 

a zdravotnícke štúdie (medicínske a zdravotnícke vedy) od 7.4.2010 

 

PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

2. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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3. Predseda organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

4. Člen organizačného výboru konferencie „Rodina – zdravie - choroba“ 2014, 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

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“- 6. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

6. Člen vedeckého výboru konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi 

zdravotníckych pracovníkov“- 5. ročník, Ústredná vojenská nemocnica SNP- 

fakultná nemocnica v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku 

7. Člen vedeckého výboru konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

8. Člen organizačného výboru konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Katolícka 

univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 

 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.  

1. Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  

2. Člen Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku 

3. Člen Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku 
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4. Člen vedeckého výboru konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

5. Predseda organizačného výboru konferencie „Rodina- zdravie- choroba“, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

6. Člen vedeckého výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. ročník, Fakulta zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku 

7. Člen organizačného výboru konferencie „Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“- 6. 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 

Členovia katedry ošetrovateľstva nemajú v tejto oblasti za uvedené obdobie 

vykazovanú činnosť.  

 

XII. Systém kvality 

 

Aplikovanie systému vnútorného zabezpečovania kvality v študijnom 

programe ošetrovateľstvo sa uplatňuje v zmysle § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ďalej upravuje 

interný Metodický pokyn č. 1/2013 „Systém vnútorného zabezpečenia kvality na FZ 

KU v Ružomberku“ s kľúčovým zameraním na rozvoj interného hodnotenia kvality - 

na kvalitu študijných programov a kvalitu pedagogických zamestnancov 

poskytujúcich vzdelávanie.  
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Zvyšovanie kvality vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo sa 

prejavilo v aktualizácii informačných listov predmetov, študijných materiálov, 

dokúpení odborných pomôcok do odborných učební. Koordináciu klinickej praxe sa 

usiluje katedra ošetrovateľstva prepojiť s hodnotením odborníkov z praxe. 

Pri hodnotení dostupnosti študijných zdrojov na podporu vzdelávania študentov 

v študijnom programe má významné miesto univerzitná knižnica, univerzitné 

vydavateľstvo, počítačové vybavenie a alternatívne podporné služby určené 

študentom (prodekan pre vzdelávanie, web sídlo, sprievodca štúdiom, administrátor 

AIS, vedúci záverečných prác, poradenské centrum, študijné oddelenie). Každoročne 

sa študentom prvého ročníka predstavuje knižničný systém, on-line katalóg, 

licencované databázy, a databáza periodík.  

Na monitorovanie kvality vzdelávania boli použité anonymné dotazníky pre 

študentov, zamerané na hodnotenia pedagógov, predmetov, študijného programu 

ošetrovateľstvo, anonymné dotazníky na zisťovanie vstupných a výstupných 

vedomostí študentov z predmetu Ošetrovateľstvo- teória a Základy komunikácie.  

Katedra zverejňuje informácie o študijnom programe na web-sídle univerzity 

a web-sídle fakulty, pričom sú k dispozícii aj printové propagačné materiály. 

Preferovaný je aj priamy kontakt s uchádzačmi v rámci každoročne konaného Dňa 

otvorených dverí.  

 

XIII. 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 

 

 

http://www.ku.sk/
mailto:stanislava.kanderova@ku.sk
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XIV. Sumár 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku sa v roku 2014 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 2014 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. Vedecko-

pedagogickí 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 
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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 2014 zúčastnili na 

sprievodných akciách, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo inými 

inštitúciami. 


