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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 

 

Štruktúra funkčných miest: 

funkčné miesto profesor:   

––––– 

funkčné miesto docent: 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.  

funkčné miesto odborný asistent: 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

PhDr. Mária Lehotská, PhD.  

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. 
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PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

MUDr. Anna Bieliková, PhD. 

MUDr. Antonín Hruboň, PhD. 

MUDr. Vladimír Masaryk, PhD. 

MUDr. Marián Sičák, PhD. 

funkčné miesto asistent: 

PhDr. Renáta Darmošová 

PhDr. Katarína Fúrová 

MUDr. Mária Gadušová 

MUDr. Ján Magál 

MUDr. Juraj Ondrejka 

MUDr. František Rusňák 

Mgr. Anna Herinková 

Mgr. Janka Kuriaková 

Mgr. Jana Moravčíková 

spolupracovníci z iných pracovísk KU: 

PhDr. Angela Almášiová, PhD. 

externí spolupracovníci: 

MUDr. Mária Krížová, PhD. 

PhDr. Mária Macková 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností katedry ošetrovateľstva 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, v roku 2017 organizovala a koordinovala vedecký program 

niekoľkých konferencií.  

Dňa 29.9.2017 sa v Poľsku konala medzinárodná konferencia „Family – Health 

– Disease“. Konferencia sa konala na Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a aktívne sa jej zúčastnili Helena 

Kadučáková, Mariana Magerčiaková, Mária Novysedláková a Michaela Vicáňová. 

Miestom konania druhej medzinárodnej konferencie, na ktorej participovala 

katedra ošetrovateľstva bol Ostrowciec Świętokrzyski, Wyższa Szkoła Biznesu i 

Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Vedecké podujatie s názvom „New 

Trends in Education and Practice of Health Protection Employees“ sa konalo 20. – 21. 

októbra 2017. Spoluorganizátorom konferencie okrem ďalších inštitúcií z Poľska a 

Českej republiky bola aj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. 

Katedru ošetrovateľstva na konferencii zastupovali Mariana Magerčiaková a 

Katarína Zrubáková.  

Ďalšia konferencia sa konala 5.10.2017 v priestoroch Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. Toto vedecké podujatie sa venovalo téme 

„Život a zdravie žien v klimaktériu“ a jeho cieľom bolo informovať o vlastných 

skúsenostiach a čiastočných výsledkoch dosiahnutých v rámci   projektu KEGA č. 

029KU-4/2016 „Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien“.  

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva boli členmi 

vedeckých a organizačných výborov všetkých spomínaných konferencií.  

Katedra ošetrovateľstva sa počas celého roka 2017 (okrem mesiacov júl 

a august) podieľala aj na organizovaní odborných seminárov sestier a pôrodných 

asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek 

a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN.  
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Študijné programy, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje vysokoškolské 

vzdelávanie 

Fakulta zdravotníctva KU má roku 2017 priznané právo MŠ SR udeľovať 

akademický titul bakalár (Bc.) absolventom štúdia v trojročnom bakalárskom 

študijnom programe ošetrovateľstvo.  

V roku 2017 katedra ošetrovateľstva pripravila študijný program bakalárskeho 

štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – externá forma. Návrh bol odoslaný na 

schválenie na MZ SR.  

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.  

 

Počty študentov k 31.10.2017 

1. ročník: 99 

2. ročník: 70 

3. ročník: 97 

Spolu:  266 

 

Akademická mobilita študentov   

V termíne 30.6.2017 – 29.9.2017 katedra ošetrovateľstva, spolu s našou 

výučbovou základňou ÚVN SNP – FN, prijala stážistky z Kielc (Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach) – Sylwia Karcz, Kamila Krawczyk, Wiktoria Bielecka, 

Aleksandra Grzesik. Išlo o absolventky bakalárskeho štúdia v študijnom programe 
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ošetrovateľstvo a fyzioterapia. Stáž bola realizovaná v rámci projektu UJK „Ścieżka 

zdrowia do kariery“.  

Okrem spomínanej aktivity boli na katedre ošetrovateľstva v akademickom 

roku 2016/2017 realizované nasledovné študentské mobility cez program 

ERASMUS+.  

 

Odchádzajúci študenti  

Kucharčíková Denisa, Labáková Miroslava, Kocúreková Simona 

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

Prachatice, Česká republika. Trvanie mobility: 4.7.2016 – 3.9.2016.  

Janíková Veronika 

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

Prachatice, Česká republika. Trvanie mobility: 26.6.2017 – 25.8.2017.  

 

Údaje o záujme o štúdium na katedre ošetrovateľstva a výsledkoch prijímacieho 

konania, aktivity katedry ošetrovateľstva, ktoré propagovali štúdium na KU  

V rámci prezentácie študijného programu ošetrovateľstvo vedecko-

pedagogickí pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva prezentovali štúdium na 

katedre prostredníctvom aktivity „Deň otvorených dverí“, konanej dňa 7.2.2017.  

Dňa 6.9.2017 sa vedúca katedry ošetrovateľstva PhDr. Michaela Vicáňová, 

PhD. spolu s pracovníkmi iných fakúlt (PF a FF KU v Ružomberku) zúčastnila 

prezentácie študijných programov poskytovaných jednotlivými fakultami Katolíckej 

univerzity v Ružomberku v Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. 

 

Údaje o prijímacom konaní v akademickom roku 2016/2017: 

Plánovaný počet prijatých študentov:   130 

Počet prihlásených študentov:    184 

Počet prijatých:      175 

Počet skutočne zapísaných študentov na štúdium: 103 
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Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia 

Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia sú spracované vo Výročnej 

správe Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Záverečné štátne skúšky 2017: 

Počet študentov prihlásených na štátne skúšky:    85 

Počet študentov s úspešne absolvovanými skúškami:  74 

Študenti s vyznamenaním:            Budzeľová Terézia 

 

Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni 

Študentka 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Katarína 

Koristeková sa 27. – 29.10.2017 zúčastnila celoslovenskej súťaže „Florence roka 2017“, 

ktorú organizovala Spoločnosť Svet zdravia a. s., v spolupráci so zdravotnou 

poisťovňou Dôvera, a. s. ako hlavným partnerom súťaže a Fakultou zdravotníckych 

odborov Prešovskej univerzity v Prešove – odborným garantom. Študentka obsadila 

prvé miesto v spomínanej súťaži.   

 

Ocenenia študentov katedry ošetrovateľstva 

Za dosiahnuté študijné výsledky a aktivity boli v roku 2017 odmenení 

nasledovní študenti, ktorí získali motivačné štipendium:  

 

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

denná forma:  

Beňušová Katarína, Brisudová Katarína, Ferleťáková Lenka, Gernátová Viera, 

Kanisová Katarína, Kubaská Lívia, Kurhajcová Michaela, Sivoňová Alžbeta, 

Tretinová Barbora, Zušťáková Magdaléna. 
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Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 2. a 3. ročníku 

bakalárskeho štúdia, denná forma: 

Andrašová Miriam, Beňušová Katarína, Bujňaková Lucia, Bušová Mária, Ferancová 

Laura, Ferleťáková Lenka, Galliková Jana, Gernátová Viera, Hrinkaničová Kristína, 

Janíková Veronika, Jurčiaková Natália, Kanisová Katarína, Koristeková Katarína, 

Kubaská Lívia, Kubíková Frederika, Marcineková Iveta, Okálová Rebeka, 

Plavčanová Andrea, Sivoňová Alžbeta, Šimková Erika, Tretinová Barbora, 

Vadkertiová Eva, Valečíková Lucia, Zušťáková Magdaléna. 

 

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).  

Okrem vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo sa na katedre 

ošetrovateľstva uskutočňuje aj postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov v akreditovanom špecializačnom štúdiu v špecializačnom odbore 

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.  

Katedra ošetrovateľstva sa v roku 2017 podieľala na zabezpečovaní 

odborného programu celookresných odborných seminárov v spolupráci 

s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku a Ústrednou 

vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. 

Vedecko-pedagogickí pracovníci z katedry ošetrovateľstva sa v roku 2017 

podieľali na zabezpečovaní Univerzity tretieho veku KU v Ružomberku 

prednášaním jednotlivých odborných tém.  

V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so 

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

Bc. Eva Moraučíková, PhD. podieľajú na realizácii kurzov laickej prvej pomoci 

a organizovaní iných dobrovoľníckych aktivít aj za účasti študentov.  
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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: 

- Farmakoterapia a nefarmakologická liečba u seniora z pohľadu ošetrovateľstva. 

- Interdisciplinárna kooperácia pri realizovaní nefarmakologickej liečby u seniorov. 

- Vplyv klimaktéria na zdravie žien.  

- Obezita v klimaktériu. 

- Nefarmakologické metódy zvládania problémov žien v klimaktériu. 

- Ošetrovateľský proces a potreby pacienta v ošetrovateľskej praxi. 

- Onkologické ošetrovateľstvo, teória a klinická prax. 

- Ošetrovateľská dokumentácia a jej využitie v ambulantnej a ústavnej starostlivosti. 

- Vplyv skin to skin metódy na vybrané fyziologické a behaviorálne parametre 

novorodenca. 

- Vplyv zmeny prostredia na pacienta s Alzheimerovou chorobou. 

- Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných ochoreniach. 

 

Plán vedeckej činnosti katedry ošetrovateľstva pre rok 2018: 

Plán rozvoja katedry je zameraný na: 

- Zvyšovanie úrovne vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom rezortných, 

národných a medzinárodných grantov a projektov.  

- Zapájanie študentov do vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom ŠVOČ a ich 

prezentácia 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. 
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- Pokračovanie v spolupráci 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.  

- Ďalšie vzdelávanie vedecko-pedagogických pracovníkov v cudzom jazyku. 

 

Vedecko-pedagogickí pracovníci sa budú zaoberať nasledovnými témami: 

- Farmakoterapia seniorov.  

- Nefarmakologická liečba seniorov. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o krehkého seniora v domácom prostredí 

a v ústavných zariadeniach. 

- Potreby v ošetrovateľskom procese. 

- Uspokojovanie potrieb seniorov. 

- Ošetrovateľstvo v chirurgickej onkológii. 

- Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s duševnými chorobami.  

- Ošetrovateľská starostlivosť o ženu v klimaktériu. 

- Ošetrovateľská dokumentácia v klinickej praxi. 

- Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o pacientov s 

vybranými neurologickými ochoreniami. 
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Publikačná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva 

 

Redakčné a zostavovateľské práce 

TUPÝ, J., LEHOTSKÁ, M., MORAUČÍKOVÁ, E., ŠICHMAN, M., ZACHAR, L. 2017. 

Ružomberské zdravotnícke dni, XII. ročník. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Ružomberok: Verbum, 2017, ISBN 978-80-561-0497-2. 

 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

KADUČÁKOVÁ, H. 19.4.2017. Wyzwania i per spektywy rozwoju opieki 

długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego, 

Włocławek.  „The assessment of nutritional status in chronically ill children.“ 

KADUČÁKOVÁ, H., LEHOTSKÁ, M. 13. – 14. 10. 2017. Wyzwania naukowe 

i zawodowe  we współczesnym pielęgniarstwie, Univerzita Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, Kilece. „Medical records   as an essential part of the nursing care.“ 

KADUČÁKOVÁ, H. 20. – 21.10.2017 Nowe trendy w edukacji i praktyce 

pracowników ochrony zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa 

pacjenta, Wyższa Szkoła biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

Poland. „Očkovanie detí v pediatrickej praxi.“ 

KADUČÁKOVÁ, H. 29.9.2017. Family – Health – Disease, Uniwersytet medyczny 

Im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław. „Care for children with epilepsy in 

the home environment.“ 

KOPÁČIKOVÁ, M., MORAUČÍKOVÁ, E. 20. 4. 2017. Jihlavské zdravotnické dny 

2017- VII. ročník, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií. 

„Príznaky klimaktéria a možnosti ich riešenia.“ 

LAZAROVÁ, E., MORAUČÍKOVÁ, E. 20.4.2017. Jihlavské zdravotnické dny 2017- 

VII. ročník, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií. „Čo 

je to skin to skin kontakt?“ 

LAZAROVÁ, E. , LEHOTSKÁ, M. 20. 4. 2017. Jihlavské zdravotnické dny 2017- VII. 

ročník, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií. „The 
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effect of skin to skin method on selected biological and behavioral indicators of 

postnatal adaptation of the newborn.“ 

LEHOTSKÁ, M., KUTIŠ, P., KADUČÁKOVÁ, H. 13. – 14. 10. 2017. Wyzwania 

naukowe i zawodowe  we współczesnym pielęgniarstwie, Univerzita Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Kilece. „Influence of environmental change for 

a patient with Alzheimer´s disease.“ 

MAGERČIAKOVÁ, M., LUPTÁKOVÁ, Z. 20.4.2017. Jihlavské zdravotnické dny 

2017- VII. ročník, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií. 

„Názory pacientov na písomné edukačné materiály využívané v ošetrovateľskej 

praxi.“ 

MAGERČIAKOVÁ, M. 29.9.2017. Family – Health – Disease, Uniwersytet medyczny 

Im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław. „Využitie internetových stránok 

nemocníc na zverejňovanie informácií pre chirurgických pacientov a ich rodinných 

príslušníkov.“ 

NOVYSEDLÁKOVÁ, M. 29.9.2017. Family – Health – Disease, Uniwersytet 

medyczny Im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław. „Health promoting 

behavior.“ 

VICÁŇOVÁ, M. 29.9.2017. Family – Health – Disease, Uniwersytet medyczny Im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław. „Psychic disease and its effect on the 

family.“ 

 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných školách 

KADUČÁKOVÁ, H. 20.4.2017. Pozvaná prednáška od rektora Panstwowej Wyzszej 

Szoly Zawodowej we Wloclawku študentom. „Global health threats and the role of 

health policy in the EU“. 

KADUČÁKOVÁ, H. 20.4.2017. Pozvaná prednáška od rektora Panstwowej Wyzszej 

Szoly Zawodowej w Plocku študentom „Global health threats and the role of health 

policy in the EU“.  
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Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

KOPÁČIKOVÁ, M. 16. – 17.3.2017. Nové trendy a výzvy sociálnej politiky 

v súčasnosti. „Možnosti riešenia násilia na ženách z pohľadu týraných žien.“ 

MAGERČIAKOVÁ, M. 30.6.2017  IXV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich 

v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Identifikácia a riešenie 

sociálnych problémov u pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach.“ 

ZRUBÁKOVÁ, K. 30.6.2017. XIV Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v 

zariadeniach sociálnych služieb. Ružomberok: Pedagogická fakulta, katedra sociálnej 

práce. „Uspokojovanie potreby hydratácie u seniorov.“ 

 

Aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých seminároch a konferenciách 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.  

19.4.2017 – IV. Medzinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem 

Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií. „Role sestry a porodní asistentky v péči o ženu s inkontinencí moči.“ 

25. – 28. 5. 2017 - IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČSL JEP - Starostlivosť o 

ženu, matku a plod na začiatku 21. storočia. SGPS SLS a ČGPS ČSL JEP Bratislava. 

„Hodnotenie a prevencie príznakov klimaktéria z aspektu žien.“ 

8.9. 2017 – Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 2017. FSVaZ UKF Nitra. 

„Kvalita života žien v klimaktériu.“ 

21. – 22.9.2017 – Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien II. SKSAPA 

Bratislava a Nový Smokovec, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. „Inkontinencia moču z 

pohľadu zdravotníckych pracovníkov.“ 

5.10.2017 – Zdravie a život žien v klimaktériu, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Pilotná štúdia v ženskej populácii Slovenska: Metabolický 

estrogén deficitný syndróm.“ 

9. – 10.11.2017 – Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Informovanosť žien 
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o hormonálnej substitučnej liečbe v prevencii osteoporózy.“ a „Alternatívne spôsoby 

liečby príznakov klimaktéria.“  

 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

19.4.2017 – IV. Medzinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem 

Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií. „Chronické komplikácie diabetes mellitus z pohľadu ošetrovateľstva.“ 
20. – 21.10.2017 – Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony 

zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, Wyższa Szkoła 

biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland. „Photo 

documentation in clinical practice.“ 

13. – 14.10.2017 – VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier 

s medzinárodnou účasťou, Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš. 

„Písomné edukačné materiály pre geriatrických pacientov.“ 

9. – 10.11.2017 – Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Terapeutická komunikácia so 

seniorom.“ 

 

PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

9. – 10.11.2017 – Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Vplyv skin to skin metódy na 

vybrané indikátory popôrodnej adaptácie novorodenca.“ 

 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

19.4.2017 – IV. Medzinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem 

Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií. „Strach v prežívaní chirurgických pacientov v kontexte ošetrovateľstva.“   
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5.10.2017 – Zdravie a život žien v klimaktériu, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Fakulta zdravotníctva. „Písomné edukačné materiály ako súčasť prípravy žien na 

klimaktérium.“ 

13. – 14.10.2017 – VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier 

s medzinárodnou účasťou, Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš. 

„Písomné edukačné materiály pre geriatrických pacientov.“ 

20. – 21.10.2017 – Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony 

zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, Wyższa Szkoła 

biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland. „Zdroje strachu 

a možnosti jeho redukcie u pacientov pri operačnej terapii v kontexte 

ošetrovateľstva.“ 

9. – 10.11.2017 – Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Analýza ošetrovateľskej 

dokumentácie chirurgických pacientov so zameraním na edukáciu.“  

 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

15.3.2017 – konferencia s medzinárodnou účasťou Interdisciplinárna konferencia 

o inováciách v zdravotnej starostlivosti. Bratislava. „Surveillance of Nosocomial 

Infections in CMH SNU Ruzomberok.“  

19.4.2017 – IV. Medzinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem 

Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií. „Prevencia osteroporózy u žien v postklimakterickom období.“ 

25. – 30. 2017 – XXIV. Congreso Internacional INFAD, Almeria, Španielsko. „Physical 

activity in postmenopausal women.“ a „Womens lifestyles during menopause.“  

25. – 28. 5. 2017 - IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČSL JEP - Starostlivosť o 

ženu, matku a plod na začiatku 21. storočia. SGPS SLS a ČGPS ČSL JEP Bratislava. 

„Uplatnenie kompetencií pôrodných asistentiek v praxi.“ 
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PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

22. – 24.3.2017 – Innovation in Science and Education. CBU International Conference             

Procceeding 2017 in Prague, Prague. „Prevention of risk factors of cardiovascular 

disease in nursing.“ 

30.6 – 1.7.2017 – XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach 

sociálnych služieb. Pedagogická fakulta, katedra sociálnej práce, Ružomberok. 

„Uspokojovanie potreby hydratácie u seniorov.“ 

7. – 8. 9. 2017 – Nursing of the 21 th century in the process of changes 2017. Univerzita  

Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra.  „Evaluation of health in Nursing.“   

5.10. 2017-  Život a zdravie žien v klimaktériu. Katolícka univerzita v Ružomberku,    

Ružomberok. „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení u žien v klimaktériu.“ 

13.– 14.10.2017 – Kvalita života seniorov v súčasnom systéme starostlivosti. VII.  

celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou. Slovenská 

komora sestier a pôrodných asistentiek, sekcia sestier pracujúcich v geriatrii. 

Liptovský Mikuláš. „Využitie nefarmakologickej liečby seniorov v ústavnej 

starostlivosti.“   

26. – 27.10.2017 – Quo vadis zdravotníctvo?  Prešovská univerzita v Prešove,  

Prešov.  „Význam edukácie pri koronárnych ochoreniach srdca.“ 

9. – 10. 11. 2017 – Ružomberské zdravotnícke dni XII. ročník. Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Ružomberok. „Posúdenie sebestačnosti seniorov.“ a „Možnosti 

využitia nefarmakologickej liečby u seniorov v dlhodobej starostlivosti.“  

 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.  

19.4.2017 – IV. Medzinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem 

Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií. „Chronické komplikácie diabetes mellitus z pohľadu ošetrovateľstva.“ 
8.9. 2017 – Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 2017. FSVaZ UKF Nitra. 

„Záťaž rodinných príslušníkov pri poskytovaní starostlivosti pacientovi so 

psychickým ochorením.“  
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20. – 21.10.2017 – Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony 

zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, Wyższa Szkoła 

biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland. „Photo 

documentation in clinical practice.“ 

 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

19.4.2017 – IV. Medzinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem 

Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických 

studií. „Nefarmakologická liečba a jej realizácia v ošetrovateľskej starostlivosti 

o seniorov.“ 

17. – 19.5.2017 – XVI. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. 

Hlavná téma: Starostlivosť o seniorov v súčasnej spoločnosti. Slovenská 

gerontologická a geriatrická spoločnosť. Trenčín, Hotel Elizabeth. „Krehký senior 

v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti.“ 

25. – 27.9.2017 – Health sciences of catholic universities 'international congres. 

Palliative Care in Catholic Universities. Universidade Católica Portuguesa,Porto, 

Portugalsko. „Palliative Care in Theoretical and Practical Subjects at the Faculty of 

Health, Catholic University in Ružomberok.“ 

5.10. 2017-  Život a zdravie žien v klimaktériu. Katolícka univerzita v Ružomberku,    

Ružomberok. „Úlohy sestry pri eliminácii nežiaducich účinkov liečby rakoviny krčka 

maternice.“ 

13. – 14.10.2017 – VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier 

s medzinárodnou účasťou, Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš. 

„Realizácia nefarmakologickej liečby v ústavnej starostlivosti o seniorov.“ 

20. – 21.10.2017 – Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony 

zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, Wyższa Szkoła 

biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland. „Osobitosti 

starostlivosti o ústnu dutinu onkologicky chorých.“ 
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9. – 10.11.2017 – Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Možnosti využitia 

nefarmakologickej liečby u seniorov v dlhodobej starostlivosti.“ 

 

Projekty podporované z domácich grantových schém   

 

Riešené projekt KEGA 

Názov projektu: Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien 

Číslo projektu:  029KU–4/2016 

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

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

PhD., MUDr. Karol Javorka, PhD., Mgr. Eva Lazárová, Mgr. Marína Kolarová 

 

Názov projektu: Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní 

nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach 

Číslo projektu: 016KU-4/2017 

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.  

Spoluriešitelia: PhDr. Mária Novysedláková, PhD., PhDr. Mgr. Mariana 

Magerčiaková, PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD., PhDr. Eva Moraučíková, PhD., doc. 

PhDr. Helena Kuberová, PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD., RNDr. Soňa Hlinková, PhD., Mgr. Peter Kutiš, prof. MUDr. Štefan 

Krajčík, CSc., doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD., doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. 

 

Podané návrhy projektov KEGA 

Názov projektu: Prepojenie potenciálu integrovaného záchranného systému 

s autonómnymi prvkami krízovej intervencie na Slovensku 

Číslo projektu: 013KU-4/2018 

Vedúci projektu: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  
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Spoluriešitelia: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD., Ing. Miroslav Špánik, PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD., Mgr. Daniel Markovič, PhD., PhDr. Mgr. Mariana 

Magerčiaková, PhD., Mgr. Katarína Kobelová, Ing. Václav Králik, , Mgr. Katarína 

Hančinová, doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Tomáš Habánik, doc. PhDr. 

Peter Slovák, PhD., prof. PhDr. Michal Olah, PhD., Mgr. Monika Katunská 

Názov projektu: Implementácia princípov ošetrovateľstva založeného na dôkazoch 

v predmete ošetrovateľský proces a potreby 

Číslo projektu: 013KU-4/2017 

Vedúci projektu: PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., 

PhDr. Mária Lehotská, PhD., doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.  

 

Počet podporených projektov: 2 

Počet podaných projektov: 2 

 

Projekty podporované zo zahraničných grantových schém  

 

Riešené projekty: 

Názov projektu: 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. 

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Mgr. Eva Lazárová 
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Názov projektu: 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. 

 

Počet podporených projektov: 2 

Počet podaných projektov: 0 

Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov  

Katedra ošetrovateľstva nevykazuje v roku 2017 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 2017 

zaradení do habilitačného a inauguračného konania. 

 

 

 



23 

 

VII. Zamestnanci na katedre  

 

 Štruktúra zamestnancov katedry ošetrovateľstva je uvedená v kapitole III. 

Kvalifikačný rast vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva nebol 

realizovaný. 

 

Zahraničné mobility pedagógov 

Prichádzajúci učitelia 

Zboina Božena 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Wyzsza szkola biznesu a przedsiebiorczosci, 

Ostrowiec. Poľská republika. Trvanie mobility: 7.11.2016 – 11.11.2016  

Lada Cetlová 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra 

zdravotnických studií, Česká republika. Trvanie mobility: 3.4.2017 – 7.4.2017 

 

Lada Nováková 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra 

zdravotnických studií, Česká republika. Trvanie mobility: 3.4.2017 – 7.4.2017 

 

Vlasta Dvořáková  

Mobilita ERASUS+ za účelom školenia – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra 

zdravotnických studií, Česká republika. Trvanie mobility: 3.4.2017 – 7.4.2017 

 

Małgorzata Lesińska-Sawicka 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Stanisław Staszic University of Applied 

Sciences in Piła, Poland. Trvanie mobility: 24.4. – 28.4.2017 
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Elzbieta Cygnar 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Sączu, Poland. Trvanie mobility: 24.4. – 28.4.2017 

Maria Merklinger-Soma 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Sączu, Poland. Trvanie mobility: 24.4. – 28.4.2017 

 

Agata Piwowar 

Mobilita ERASUS+ za účelom výučby – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Sączu, Poland. Trvanie mobility: 24.4. – 28.4.2017 

 

Marzena Wrześniewska 

Mobilita ERASUS+ za účelom školenia – The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland.  

Trvanie mobility: 24.4. – 28.4.2017 

 

Beata Bąk 

Mobilita ERASUS+ za účelom školenia – The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland.  

Trvanie mobility: 24.4. – 28.4.2017 

 

Odchádzajúci učitelia 

Kadučáková Helena  

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Akademia Polonija, Poľsko. Trvanie 

mobility: 26.4. – 28.4.2017.  

 

Kopáčiková Mária  

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby - Vysoká škola polytechnická v Jihlave, 

Katedra zdravotnických studií, Česká republika. Trvanie mobility: 17.4. 2017 – 20.4. 

2017.  
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Simočková Viera 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Akademia Polonija, Poľsko. Trvanie 

mobility: 26.4. – 28.4.2017.  

 

Ižová Marcela  

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Nowym Targu, Instytut Pielęgniarstwa, Poľsko. Trvanie mobility: 4.4. – 6.4.2017. 

 

Lehotská Mária 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Nowym Targu, Instytut Pielęgniarstwa, Poľsko. Trvanie mobility: 4.4. – 6.4.2017. 

 

Magerčiaková Mariana 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Nysie, Instytut Pielęgniarstwa, Poľsko. Trvanie mobility: 11.4. – 13.4.2017. 

 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Jan Evangelista Purkyně University in Usti 

nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, Česká republika. Trvanie mobility: 20.3. –

22.3.2017.  

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Jan Kochanowski university in Kielce, 

Poľasko. Trvanie mobility: 17.10. –20.10.2017  

 

Vicáňová Michaela 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Nysie, Instytut Pielęgniarstwa, Poľsko. Trvanie mobility: 11.4. – 13.4.2017. 
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Zrubáková Katarína 

Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Jan Evangelista Purkyně University in Usti 

nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, Česká republika. Trvanie mobility: 20.3. –

22.3.2017.  

 

VIII. Podpora študentov 

 

Podpora študentov katedry ošetrovateľstva je zabezpečená v podobe 

sociálnych štipendií na celouniverzitnej úrovni. Študenti majú zabezpečené 

ubytovanie a stravovanie v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ktoré sú tiež 

v celouniverzitnej pôsobnosti. Študenti môžu v prípade potreby využiť Poradenské 

centrum Katolíckej univerzity, ktoré prevádzkuje Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Poradenské centrum ponúka kariérne a 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 

majú počas štúdia vytvorené podmienky potrebné k zabezpečeniu odbornej klinickej 

praxe. Študenti vykonávajú prax v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnici 

SNP Ružomberok – FN 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.  
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IX. Podporné činnosti katedry ošetrovateľstva 

 

 Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2017 zúčastnili 

viacerých sprievodných akcií, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo 

inými inštitúciami. Medzi uvedené aktivity patria: 

7.2.2017 – „Deň otvorených dverí“ – audiovizuálna prezentácia katedry 

ošetrovateľstva 

10. – 12.2.2017 – „Gospel fest“ študenti zabezpečovali zdravotnícky dozor 

14.2.2017 – akcia „Valentínska kvapka krvi“ 

25.3.2017 – kampaň „Deň počatého dieťaťa“ 

7.4.2017 – celoslovenská verejná finančná zbierka Ligy proti rakovine  ,,Deň 

narcisov“  

3. – 7.7.2017 – účasť študentov katedry ošetrovateľstva na workshope Detskej 

univerzity KU v Ružomberku, zabezpečenie zdravotného dozoru a prezentácia 

workshopu „Zdravotníctvo“ 

12.10.2017 – akcia SČK zbierke potravín pre ľudí v núdzi 

2.11.2016 – kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ 

6.12. a 7.12.2017 – Kultúry program pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša – Centrum 

sociálnych služieb Trojlístok Ružomberok a Ústredná vojenská nemocnica 

SNP Ružomberok – FN – detská a onkologická klinika, doliečovacie oddelenie 

28.11.2017 – odborná prednáška špecialistky pre hodnotenie sústavného vzdelávania 

SK SaPA Mgr. Jany Slovákovej, PhD. pod názvom „Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek– vzdelávanie, členstvo a registrácia“  

 

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. 

Člen vedeckého výboru konferencie 

19.4.2017 – Wyzwania i per spektywy rozwoju opieki długoterminowej - 

interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego, Włocławek. 

29.9.2017 – Family – Health – Disease, Uniwersytet medyczny Im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, Wrocław. 

13. – 14. 10. 2017 – Wyzwania naukowe i zawodowe  we współczesnym 

pielęgniarstwie, Univerzita Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kilece. 

20.- 21.10.2017- „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; 

profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta“, Wyższa Szkoła biznesu 

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland. 

23.11.2017 – Historicky VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace, Ostrava.  

Člen redakčnej rady 

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Akademia Medycznaim. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. 

Rada Naukowa Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Zeszyt 18 Wydanie 

Ostrowiec Świętokrzyski : WSBiP. 

Studia Medyczne Akademii Świętokrrzyskej, Kielce. 

Człowiek – religia – zdrowie. Szczecin : Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w 

Szczecinie. 

Opieka Onkologiczna – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie 

Oddział w Krakowie. 

Polish Nursing, Poznan University of Medical Sciences. 

Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberku 

Člen Vedeckej rady edice odborných publikací v oboru Nelérařske zdravotnické 

vědy Nakladatelství UTB. 
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Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia 

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

Člen Vedeckej rady edice odborných publikací v oboru Nelérařske zdravotnické 

vědy Nakladatelství UTB. 

Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku. 

Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium, Trnavská univerzita v Trnave, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. 

Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium odbor ošetrovateľstvo, FZ KU 

v Ružomberku. 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Člen Rady pre kvalitu na KU v Ružomberku. 

Člen komisie pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia MŠVVaŠ 

SR. 

Člen Pracovnej skupiny pre ostatné zdravotnícke povolania – konzultačný a poradný 

orgán rezortu MŠVVaŠ SR. 

Člen Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych 

vedách v SR. 

 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. 

Člen vedeckého výboru konferencie 

16. – 17.3.2017 – „Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti.“ Univerzita 

Cyrila Metoda v Trnave – Poprad. 

9. – 10.11.2017 – „Ružomberské zdravotnícke dni 2017“ – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Člen redakčnej rady 

Zdravotnícke štúdie - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberku. 

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

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku do 1. 9. 2017. 
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doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD. 

Člen redakčnej rady 

Člen redakčnej rady odborného časopisu Sestra . 

Člen redakčnej rady odborného časopisu Zdravotnícke štúdie. 

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

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku. 

Odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 

PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.  

Člen Slovenského Červeného kríža. 

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

27. – 28.11.2017 – Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Optimální využití žilních 

vstupů.  

 

PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

Člen vedeckého výboru konferencie 

13. – 14. 10. 2017 – Wyzwania naukowe i zawodowe  we współczesnym 

pielęgniarstwie, Univerzita Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kilece. 

20.4.2017 – „Jihlavské zdravotnické dny 2017“, medzinárodná konferencia- 7. ročník, 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií, Česká republika. 

Člen redakčnej rady 

Časopis Kuriér, KU Ružomberok. 

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

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Člen Slovenského Červeného kríža. 

Člen vedeckej rady FZ KU v Ružomberku (do septembra 2017).  
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Predseda štipendijnej a disciplinárnej komisie FZ KU v Ružomberku (do septembra 

2017). 

Člen organizačného tímu pre UTV na Katolíckej univerzite v Ružomberku (od  mája 

2017). 

7. 9. 2017 Ružomberok, Seminár konceptu zmyslovej aktivizácie. 

 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

Člen vedeckého výboru konferencie 

20.4.2017- „Jihlavské zdravotnické dny 2017“, medzinárodná konferencia- 7. ročník, 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií, Česká republika. 

9.- 10.6.2017- „International Medical Interdisciplinary Congress – I MEDIC 2017“, 

Bydgoszcz, Poland. 

20.- 21.10.2017- „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; 

profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta“, Wyższa Szkoła biznesu 

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland. 

9.- 10.11.2017- „Ružomberské zdravotnícke dni 2017“ – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Člen redakčnej rady 

Odborný internetový časopis Prohuman.  

Zdravotnícke štúdie - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberku. 

Člen edičnej rady 

Vydavateľstvo KU- VERBUM, Edícia medicínske a zdravotnícke štúdie (medicínske 

a zdravotnícke vedy). 

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

Člen Odborovej komisie v odbore ošetrovateľstvo FZ KU v Ružomberku. 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

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

Člen organizačného výboru Detskej univerzity KU organizovanej Pedagogickou 

fakultou KU „Dobrodružná  cesta za poznaním.“ 
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27. – 28.11.2017 – Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Optimální využití žilních 

vstupů.  

 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

Člen redakčnej rady 

Zdravotnícke štúdie - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberku. 

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

Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku. 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Člen Slovenského červeného kríža.  

Podpredseda AS KU v Ružomberku za zamestnaneckú časť. 

Člen AS FZ KU v Ružomberku. 

Člen štipendijnej komisie FZ KU Katolíckej univerzity v Ružomberku (od 

10.10.2017). 

Stály člen výberovej komisie PF a FF KU – zástupca Veľkého kancelára KU 

v Ružomberku (do jún 2017). 

 

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

Eanglish lenguage course (Upper-intermediate level) during academic year 

2016/2017, The catholôic University in Ružomberok. 

27. – 28.11.2017 – Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Optimální využití žilních 

vstupů.  

 

PhDr. Mária Novysedláková, PhD. 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.  

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

27. – 28.11.2017 – Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Optimální využití žilních 

vstupů.  
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PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. 

Člen vedeckého výboru konferencie 

29.9.2017 – Family – Health – Disease, Uniwersytet medyczny Im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, Wrocław. 

Člen vedeckej rady FZ KU v Ružomberku (september 2018). 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Člen Slovenského Červeného kríža. 

Člen Disciplinárnej komisie FZ KU v Ružomberku.  

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

27. – 28.11.2017 – Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Optimální využití žilních 

vstupů.  

 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

Člen vedeckého výboru konferencie 

9.- 10.11.2017- „Ružomberské zdravotnícke dni 2017“ – XII. ročník, Fakulta 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Člen redakčnej rady 

Odborný internetový časopis Prohuman.  

Zdravotnícke štúdie - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberku. 

Tajomník akademického senátu Fakulty zdravotníctva KU Ružomberok. 

Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

 

XII. Systém kvality 

 

Údaje o systéme kvality sú spracované vo Výročnej správe Fakulty 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
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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 

 

XIV. Sumár 

 

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v roku 2017 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 študijného programu ošetrovateľstvo v rámci akcie „Deň otvorených 

dverí“ a prezentáciou na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. Pracovníci a aj 

študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2017 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 Ružomberok – FN. 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 
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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 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 2017 zúčastnili na 

sprievodných akciách, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo inými 

inštitúciami. 

 


