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I.

Základné informácie o katedre

Názov katedry: Katedra ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku

Vedenie katedry:
Vedúci katedry: PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., druhé funkčné obdobie, dátum
vymenovania za vedúceho katedry 1.3.2018,+421 918 722 194, michaela.vicanova@ku.sk
Členovia katedry:
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., pracovné zaradenie docent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2021)
doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., pracovné zaradenie docent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2015 – 30.6.2019)
doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., pracovné zaradenie docent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.9.2016 – 30.6.2020)
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD., pracovné zaradenie docent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2018 – 30.6.2021)
PhDr. Marcela Ižová, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2018 – 30.6.2021)
PhDr. Lukáš Kober, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (12.2.2018 – 30.6.2020)
PhDr. Mária Lehotská, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (.7.2018 – 30.6.2021)
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné
obdobie pracovného zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2020)
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2018 – 30.6.2021)
PhDr. Mária Novysedláková, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2020)
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2018 – 30.6.2021)
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2020)
MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., pracovné zaradenie odborný asistent, funkčné obdobie
pracovného zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2019)
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PhDr. Renáta Darmošová, pracovné zaradenie asistent, funkčné obdobie pracovného
zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2020)
PhDr. Katarína Fúrová, pracovné zaradenie asistent, funkčné obdobie pracovného
zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2020)
Mgr. Anna Herinková, pracovné zaradenie asistent, funkčné obdobie pracovného
zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2020)
Mgr. Janka Kuriaková, pracovné zaradenie asistent, funkčné obdobie pracovného
zaradenia (1.7.2018 – 30.6.2019)
Mgr. Jana Moravčíková, pracovné zaradenie asistent, funkčné obdobie pracovného
zaradenia (1.7.2017 – 30.6.2019)
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II.

Prehľad najdôležitejších faktov a činností katedry
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v

roku 2018 organizovala a koordinovala vedecký program niekoľkých konferencií.
Dňa 26.4.2018 Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku organizovala 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“
Spoluorganizátormi tejto vedeckej konferencie boli Katedra sociálnej práce Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Institut zdravotnických studií Fakulty
humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy
Socjalnej

Akademie

Ingatianum

Kraków.

Vedecko-pedagogickí

pracovníci

katedry

ošetrovateľstva boli členmi vedeckého a organizačného výboru.
Dňa 20.9.2018 organizovala Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Rodina – Zdravie
– Choroba.“ Katedra pri organizovaní konferencie spolupracovala s Fakultou humanitních
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Universytet medyczny im. Piastów śląskich we
Wroclawiu, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskej akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Vedecko-pedagogickí
pracovníci katedry ošetrovateľstva boli členmi vedeckého a organizačného výboru.
Ďalšia konferencia, ktorá sa konala 4.10.2018 v priestoroch Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku a na ktorej sa vedecko-pedagogickí pracovníci katedry
ošetrovateľstva zúčastnili a boli aj členmi vedeckého a organizačného výboru bola konferencia
„Problémy žien v klimaktériu.“ Toto vedecké podujatie sa organizovala v rámci projektu
KEGA č. 029KU-4/2016 „Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.“
V dňoch 9. – 10.10.2018 sa konala III. odborná konferencia „Paliativní a hospicová
péče. Od katedry k lůžku.“ Túto konferenciu usporiadal PAHOP (Zdravotní ústav paliativní a
hospicové péče) Uherské Hradiště a Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně v spolupráci s FZ KU v Ružomberku, Fakultou zdravotníctva Trnavskej univerzity v
Trnave, Krakowska akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu a CS Caritas Socialis GmbH, CS Hospiz Rennweg. Vedecko-pedagogickí
pracovníci katedry ošetrovateľstva boli členmi vedeckého výboru konferencie.
V dňoch 11. – 12.10. 2018 organizovala Ústredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok – FN v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, FZ
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KU v Ružomberku, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou humanitních studií,
Podhalańska państwowa wyzsa szkoła zawodowa Nowy Targ, Wyższa szkoła biznesu i
przedsębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim konferenciu „Nové trendy vo vzdelávaní a
praxi zdravotníckych pracovníkov.“ Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva
boli členmi vedeckého výboru aj tejto konferencie.
Katedra ošetrovateľstva sa počas celého roka 2018 (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.

6

Výročná správa o činnosti Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

III.

Študijné programy, v ktorých katedra ošetrovateľstva uskutočňuje vysokoškolské

a.

vzdelávanie
Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku má roku 2018 priznané právo MŠ SR
udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom štúdia v trojročnom bakalárskom
študijnom programe ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia.
V roku 2018 bolo Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku priznané právo MŠ SR
udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom štúdia v štvorročnom bakalárskom
študijnom programe ošetrovateľstvo v externej forme štúdia.
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

b.

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

študentov

k 31.10.2018

v dennej

forme

štúdia

v študijnom

programe

k 31.10.2018

v externej

forme

štúdia

v študijnom

programe

ošetrovateľstvo
1. ročník: 86
2. ročník: 63
3. ročník: 80
Spolu:
Počty

229

študentov

ošetrovateľstvo
1. ročník: 31
Spolu:

c.

31

Akademická mobilita študentov
Na katedre ošetrovateľstva boli v akademickom roku 2017/2018 realizované

nasledovné študentské mobility cez program ERASMUS+.
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Odchádzajúci študenti
Hlušková Diana
Mobilita ERASMUS+ za účelom pracovnej stáže – Hospic sv. Jana Neumanna, Prachatice,
Česká republika. Trvanie mobility: 3.7.2017 – 2.9.2017.
Štefíková Beáta, Zuštáková Magdaléna
Mobilita ERASMUS+ za účelom pracovnej stáže – Fakultní nemocnice v Motole, Praha 10,
Česká republika. Trvanie mobility: 3.7.2017 – 2.9.2017.
Baranová Žaneta, Frniaková Monika, Havrylenko Yelyzaveta Hudáková Ivana,
Musiienko Vitalii, Naništová Barbora, Neupauerová Jana, Oravcová Simona, Pylypii
Yaryna, Zurbolová Veronika
Mobilita ERASMUS+ za účelom pracovnej stáže – Fakultní nemocnice v Motole, Praha 10,
Česká republika. Trvanie mobility: 1.7.2018 – 31.8.2018
Prichádzajúci študenti
Mašņikova Anna
Mobilita LLP/ERASMUS za účelom štúdia – Riga Stradins University , Lotyšsko. Trvanie
mobility: 5.2.2018 – 27.5.2018.

d.

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 6.2.2017.
Údaje o prijímacom konaní v akademickom roku 2017/2018 – denná forma štúdia:
Plánovaný počet prijatých študentov:

130

50

Počet prihlásených študentov:

167

33

Počet prijatých:

147

33

Počet skutočne zapísaných študentov na štúdium: 86 32
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Údaje o prijímacom konaní v akademickom roku 2017/2018 – externá forma štúdia:
Plánovaný počet prijatých študentov:

50

Počet prihlásených študentov:

33

Počet prijatých:

33

Počet skutočne zapísaných študentov na štúdium: 32

e.

Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia
Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia sú spracované vo Výročnej správe

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Údaje o záverečných štátnych skúškach v roku 2018:
Počet študentov prihlásených na štátne skúšky:

91

Počet študentov s úspešne absolvovanými skúškami:

76

Počet študentov s vyznamenaním:

Koristeková Katarína

f.

Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni
Študentka 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Simona Trnovcová sa 26. –

28.10.2018 zúčastnila celoslovenskej súťaže „Florence roka 2018“, ktorú organizovala
spoločnosť Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare spoločne s partnermi. Študentka
dosiahla umiestnenie v TOP dvadsiatke tretieho ročníka tejto súťaže o najlepšiu budúcu sestru.

g.

Ocenenia študentov katedry ošetrovateľstva
Za dosiahnuté študijné výsledky a aktivity boli v roku 2018 odmenení nasledovní

študenti, ktorí získali motivačné štipendium:
Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v 1. ročníku bakalárskeho štúdia, denná
forma:
Bartková Nikola, Hudáková Ivana, Kocifajová Petra, Luníčková Laura, Skurčáková Nikola,
Zurbolová Veronika.
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Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre študentov v 2. a 3. ročníku
bakalárskeho štúdia, denná forma:
Bartková Nikola, Bartošová Petra, Dávidíková Mária Debora, Garajová Eva, Gernátová Viera,
Hudáková Ivana, Kanisová Katarína, Kocifajová Petra, Luníčková Laura, Okálová Rebeka,
Peňáková Natália, Skurčáková Nikola, Tretinová Barbora.
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Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

IV.

V rámci sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek organizuje Katedra
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku medzinárodné
vedecké konferencie (viac 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. V roku 2018 katedra pripravila spis na pokračovanie tohto vzdelávania sestier.
Podklady boli poslané na schválenie na MZ SR.
Katedra ošetrovateľstva sa v roku 2018 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.
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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Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

V.

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva sa v rámci vedeckého záujmu
vo svojich vedeckých prácach, výskumoch a projektoch zaoberajú témami:
-

Farmakoterapia a nefarmakologická liečba seniora z pohľadu ošetrovateľstva.

-

Interdisciplinárna kooperácia pri realizovaní nefarmakologickej liečby 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.

-

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o marginalizované skupiny.

-

Meracie a hodnotiace nástroje v starostlivosti po pacienta po cievnej mozgovej príhode.

Plán výskumnej činnosti Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva KU
v Ružomberku pre rok 2019:
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.

-

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.
12
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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.

-

Ošetrovateľský proces a potreby v klinickej praxi.

-

Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o pacientov s vybranými
neurologickými ochoreniami.

-

Ošetrovateľská starostlivosť o komunity marginalizovaných skupín.

-

Ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných neurologických ochoreniach.

-

Zdravotnícka etika a bioetika.

-

Komunikácia v ošetrovateľskej praxi.

-

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami respiračného systému.

-

Zdravie rodiny v kontexte ošetrovateľstva.

-

Zdravotná gramotnosť pacientov.

Výskumná a ďalšia tvorivá činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov katedry
ošetrovateľstva
Redakčné a zostavovateľské práce
NOVYSEDLÁKOVÁ,M., KADUČÁKOVÁ, H., VICÁŇOVÁ, M. 2018. Rodina – Zdravie –
Choroba. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok: Verbum,
2018, ISBN 978-80-561-0583-2.
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ZRUBÁKOVÁ, K, BARTOŠOVIČ, I, NOVYSEDLÁKOVÁ, M, MAGERČIAKOVÁ, M.,
KADUČÁKOVÁ, H. 9.-10.10. 2018. Paliativní a hospicová péče. Od katedry k lůžku.
Stojanove gymnázium, Velehrad. „Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých
seniorov.“
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ZRUBÁKOVÁ, K., NOVYSEDLÁKOVÁ, M., BARTOŠOVIČ, I., MAGERČIAKOVÁ, M.,
KADUČÁKOVÁ, H. 9.-10.10. 2018. Paliativní a hospicová péče. Od katedry k lůžku.
Stojanove gymnázium, Velehrad. „Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých
seniorov.“
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KADUČÁKOVÁ, H. 8.11.2018. Aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry medzinárodné vedecko-odborné sympózium, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta. „Výstupy vo vysokoškolskom vzdelávaní sestier - odporúčania a skúsenosti.“
KOPÁČIKOVÁ, M. 12.5.2018 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej
starostlivosti. Trnavská univerzita Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.
„Posudzovanie spirituálnych potrieb paliatívneho pacienta v kontexte ošetrovateľskej
starostlivosti.“
MAGERČIAKOVÁ, M., KUROVÁ, I. 19.4.2018. Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu
zdravotnej starostlivosti – FZ SZU Banská Bystrica. „Možnosti ošetrovateľstva v rámci
multidisciplinárneho prístupu pri redukcii strachu u chirurgických pacientov.“
SIMOČKOVÁ, V., PENTRAKOVÁ, V.8.11.2018. UPJŠ Košice. „Bezpečnosť pacientov
v zdravotníckych zariadeniach z pohľadu sestier.“
SIMOČKOVÁ, Viera. 8.3.2018. 3. vedecká konferencia PA s medzinárodnou účasťou, pod
záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované
pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava. Zvolen. „Plusy a mínusy biotechnológii z pohľadu
pôrodnej asistencie.“
ZRUBÁKOVÁ, K., NOVYSEDLÁKOVÁ, M., KUTIŠ, P. 19.4.2018. Multidisciplinárny
prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti – FZ SZU Banská Bystrica. „Význam
interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o krehkého seniora.“
ZRUBÁKOVÁ, K, KUTIŠ, P., NOVYSEDLÁKOVÁ, M.,.ŠUPÍNOVÁ, M. 20.9.2018.
Rodina – Zdravie – Choroba 2018. Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku. „Možnosti
interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o výživu a hydratáciu seniorov.“
Aktívna účasť na zahraničných a domácich vedeckých seminároch a konferenciách
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Efektívnosť
vedenia ošetrovateľskej dokumentácie.“
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9.10.2018 III. odborná konference Paliativní a hospicová péče. Od katedry k lůžku. PAHOP,
Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta
humanitních studií, Ústav zdravotnických věd. „Využitie nefarmakologickej liečby u
terminálne chorých seniorov.“
8.11.2018 medzinárodné vedecko-odborné sympózium „Aktuálne požiadavky rozvoja profesie
sestry.“ Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Výstupy vo
vysokoškolskom vzdelávaní sestier - odporúčania a skúsenosti.“
doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Vplyv
klimaktéria na aktivity života z pohľadu žien.“
24.5.2018 Mezinárodní konference Profesionalita v ošetřovatelství III. Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství. „Zdravie žien v klimaktériu.“
8.6.2018 V. spoločná konferencia ČGPS ČSL JEP SGPS a SLS Kontraverze v gynekologii
a porodnictví. ČGPS ČSL JEP a SGPS SLS Brno. „Pilotná štúdia v ženskej populácii
Slovenska: Klimakterický (vegetatívny) syndróm.“
20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. zdravotníctva. „Vplyv povolania na hodnotenie zdravia a prostredia žien
v klimaktériu.“
27. – 28.9.2018 XI. International Symposium „Global challenges in changing world – new
roles and competencies in the field of nursing.“ Nyíregyháza, Hungary. „The Life of the
Women in the climate.“
4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Vplyv terapie a životného štýlu na život a zdravie žien
v klimaktériu.“
9. – 10.10.2018 III. Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“,
Senec. „Zdravie a kvalita života z pohľadu žien v klimaktériu.“
7.11.2018 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v ošetrovateľstve V.“
Trnava. „Vplyv hmotnosti a povolania na výskyt axiety a depresie žien v klimaktériu.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Vzťah vzdelania a hodnotenia príznakov klimaktéria.“
15.11.2018. 10. Jihlavská konference porodních asistentek. Jihlava. „Pohlavný život žien
v klimaktériu.“
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doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD.
8.3.2018. 3. vedecká konferencia PA s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko bl. Sáry
Salkaházi Rožňava. Zvolen. „Plusy a mínusy biotechnológii z pohľadu pôrodnej asistencie.“
8.11.2018. UPJŠ Košice. „Bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach z pohľadu
sestier.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Reflexia o žene z pohľadu kresťanstva.“
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. „Pacient s ulcus cruris v domácej starostlivosti.“
4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Oblasti záujmu pacientiek po operácii karcinómu
prsnej žľazy.“
9. – 10.10.2018 III. Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“,
Senec. „Edukácia pacientov s CHOCHP o inhalačných systémoch.“
8. – 10.10.2018 33rd Euro Nursing & Medicare Summit in Edinburgh, Scotland. „Falls as an
extraordinary event in health care facilities.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Pády ako mimoriadne udalosti v zdravotníckych
zariadeniach.“
PhDr. Lukáš Kober, PhD.
4. – 5.5. 2018 Festival kazuistík. Oravské interaktívne fórum 2018. Nižná na Orave. „Musíme
zomierať na zápal pľúc?“, „Familiárny výskyt TBC“, „Kedy nestačí len medikamentózna
liečba TBC?“, „Kto bol prameňom nákazy TBC?“, „Právne aspekty výkonu zdravotníckeho
povolania sestra.“
14. – 15.6. 2018 XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii
a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Košice. „Intenzívna ošetrovateľská
starostlivosť o kritického pacienta s tuberkulózou.“
29. – 30.6. 2018 XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve.
Vysoké Tatry. „ Líderstvo v ošetrovateľstve: význam uznania vlastných hodnôt a atribútov na
zabezpečenie pozitívnej budúcnosti profesie.“
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27. – 28.9. 2018 I. Medzinárodná konferencia pre manažérov a odborných pracovníkov
v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH (ODCH). Bojnice. „Panelová diskusia k
realizovaniu a financovaniu ošetrovateľských úkonov v zariadeniach sociálnych služieb a
dlhodobej starostlivosti“
25. – 26.10.2018 Medzinárodný vedecký kongres „ВИЩА ОСВІТА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ:ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ.“ ,,Vysoká škola ošetrovateľstva –
problémy a perspektívy.“ Zhytomyr. „Wilkey syndróm.“
8. – 9.11.2018 VI. Mezinárodní kongres POUZP, Ostravice. Panelová diskusia. „Premenovanie
zdravotníckeho asistenta na „praktickú sestru“ a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného
programu „praktická sestra.“
PhDr. Mária Lehotská, PhD.
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Vplyv zmeny
prostredia na progresiu Alzheimerovej choroby.“
20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. „Meracie a hodnotiace nástroje v assessmente pacienta po cievnej mozgovej
príhode.“
10. – 12.10.2018 7th International Interdisciplinary Scientific Conference Society, Health,
Welfare : Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development
Perspectives. Riga Stradinš University. „Classical and Rapid Recovery Physiotherapy
Approach of Total Hip Arthroscopy in Slovakia.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Meracie a hodnotiace nástroje v starostlivosti o pacienta po
cievnej mozgovej príhode.“
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Edukácia
seniora v kontexte gramotnosti.“, „Nepriaznivá sociálna situácia hospitalizovaného pacienta
ako kolaboratívny problém sestier a sociálnych pracovníkov.“
24.5.2018 Mezinárodní konference Profesionalita v ošetřovatelství III. Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství. „Využitie nefarmakologických
liečebných postupov u seniorov v komunitnej a v ústavnej starostlivosti.“
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4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Gramotnosť ako problém edukácie žien
v klimaktériu.“
11. – 12.10.2018 Medzinárodná konferencia „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
zdravotníckych pracovníkov.“ Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.
„Gramotnosť ako prediktor efektivity edukácie pacienta.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Zdravotná gramotnosť ako determinant edukácie pacienta.“
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Alternatívne
možnosti ovplyvnenia zdravotných problémov žien v séniu.“
24.5.2018 Mezinárodní konference Profesionalita v ošetřovatelství III. Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství. „Pohybová aktivita ako faktor
ovplyvňujúci hmotnosť žien v období menopauzy.“
20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. „Životospráva žien v séniu.“
27. – 28.9.2018 XI. International Symposium „Global challenges in changing world – new
roles and competencies in the field of nursing.“ Nyíregyháza, Hungary. „Incidence of risk
factors of cardiovascular diseases in menopausal women.“
4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
v klimaktériu.“
9. – 10.10.2018 III. Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“,
Senec. „Pohyb ako prevencia obezity u žien v klimaktériu.“
7.11.2018 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v ošetrovateľstve V.“
Trnava. „Telesná hmotnosť žien v menopauze.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Životospráva žien v séniu.“
15.11.2018. 10. Jihlavská konference porodních asistentek. Jihlava. „Pohlavný život žien
v klimaktériu.“
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PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
18.4.2018 Medzinárodná vedecká konferencia „Ošetrovateľstvo a zdravie XI.“ Trenčianska
univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva. „Psychosociálne aspekty starostlivosti
o seniorov“.
19.4.2018 Konferencia s medzinárodnou účasťou „Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu
zdravotnej starostlivosti“. SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Fakulta zdravotníctva. „Význam
interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o krehkého pacienta.“
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Sociálna
opora seniorov“
23.-25.5.2018 XVII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Akútna
geriatria. Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť. Štrbské Pleso. „Spánok
seniorov“.
20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. „Zdravie rodiny v kontexte ošetrovateľstva“
27. – 28.9.2018 XI. International Symposium „Global challenges in changing world – new
roles and competencies in the field of nursing.“ Nyíregyháza, Hungary. „Quality of life after
implantation of total knee arthroplasty“.
4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Kvalita života ženy po totálnej endoprotéze kolenného
kĺbu“.
9. – 10.10.2018 III. Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“,
Senec. „Zdravie podporujúce správanie.“
8. – 10.10.2018 33rd Euro Nursing & Medicare Summit in Edinburgh, Scotland. „Falls as an
extraordinary event in health care facilities.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Kvalita života pacientov po totálnej endoprotéze
kolenného kĺbu.“
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Podpora
zdravia adolescentov.“
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20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. „Psychické prežívanie pacientov s chronickým ochorením.“
4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Psychické zdravie žien v klimaktériu.“
8. – 10.10.2018 33rd Euro Nursing & Medicare Summit in Edinburgh, Scotland. „Falls as an
extraordinary event in health care facilities.“
9. – 10.10.2018 III. Celoslovenská konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“,
Senec. „Vplyv edukácie na zmenu prežívania psychického ochorenia.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Pády ako mimoriadne udalosti v zdravotníckych
zariadeniach.“
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
19.4.2018 Konferencia s medzinárodnou účasťou „Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu
zdravotnej starostlivosti“. SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Fakulta zdravotníctva. „Význam
interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o krehkého pacienta.“
26.4.2018 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“ FZ KU v Ružomberku. „Spolupráca
sestra, sociálny pracovník pri realizácii nefarmakologickej liečby u seniorov v zariadeniach
sociálnych služieb“.
12.5.2018 8. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce, Trnavská univerzita Trnava.
„Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť a jej realizácia v onkológii.“
24.5.2018 Mezinárodní konference Profesionalita v ošetřovatelství III. Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství. „Využitie nefarmakologických
liečebných postupov u seniorov v komunitnej a ústavnej starostlivosti“.
23.-25.5.2018 XVII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Akútna
geriatria. Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť. Štrbské Pleso. „Ošetrovateľská
starostlivosť o geriatrického pacienta s dysfágiou“.
8. – 9.6.2018 IX. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou.
SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Fakulta zdravotníctva. „Spolupráca sestra – senior –
rodinný príslušník v komunitnej starostlivosti.“
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20.9.2018 Medzinárodná vedecká konferencia Rodina – Zdravie – Choroba. FZ KU
v Ružomberku. „Možnosti interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o výživu a hydratáciu
seniorov“.
27. – 28.9.2018 XI. International Symposium „Global challenges in changing world – new
roles and competencies in the field of nursing.“ Nyíregyháza, Hungary. „Nursing Care for
Nutrition and Hydration of Seniors in Institutional Facilities“.
4.10.2018 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Problémy žien
v klimaktériu.“ FZ KU v Ružomberku. „Zameranie edukácie pri onkogynekologickom
ochorení.“
9.-10.10. 2018. Paliativní a hospicová péče. Od katedry k lůžku. Stojanove gymnázium,
Velehrad. „Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých seniorov.“
8. – 9.11.2018 XIII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia „Ružomberské zdravotnícke
dni 2018.“ FZ KU v Ružomberku. „Interdisciplinárna spolupráca v starostlivosti o
geriatrického pacienta s dysfágiou.“

a.

Projekty podporované z domácich grantových schém

Riešené projekty KEGA
1. 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
2. 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. Marcela Ižová, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, PhD., PhDr. Mariana
Magerčiaková, 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
Spolupracujúce inštitúcie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, prof. MUDr. Štefan
Krajčík, CSc., PhDr. Mária Šupínová, PhD., Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica, Katedra
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ošetrovateľstva, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - doc.
MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. mim.prof.
Podané návrhy projektov KEGA
1. Názov projektu: Využívanie bariérových techník v prevencii a kontrole infekcií
v ošetrovateľskej starostlivosti
Číslo projektu: 015KU-4/2019
Vedúci projektu: PhDr. Lukáš Kober, PhD.
Spoluriešitelia: doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., Mgr.
Ivana Harvanová, PhD., Mgr. Bc. Anna Králová, PhDr. Matúš Kozel, doc. PhDr. Mária
Kopáčiková, PhD., Mgr. Ivana Aštaryová, PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., doc. PhDr. Anna
Murgová, PhD., PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl.s., Mgr. Bc. Vladimír Siska,
PhDr. Andrea Bratová, PhD., Dr n. ekonom. mgr mgr Boguslawa Serzysko.
2. Názov projektu: Hemostáza a jej poruchy
Číslo projektu: 016KU-4/2019
Vedúci projektu: MUDr. Jaromír Tupý, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Lukáš Kober, PhD., doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., prof. MUDr.
Anna Lesňáková, PhD., Mgr. Jana Filická, PhD., Mgr. Martina Kolarová, PhDr. Mária
Lehotská, PhD., MUDr. Adrian Kališ, PhD., RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD., MVDr.
Mirko Peprný, MUDr. Alexander Wild, doc. dr. hab. Jan Rutowski
3. Názov projektu: Implementácia diagnostickej 3D technológie v príprave fyzioterapeutov
Číslo projektu: 014KU-4/2019
Vedúci projektu: doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD
Spoluriešitelia: Mgr. Marina Kolarová, Mgr. Ivana Aštaryová, Mgr. Miroslava Šutvajová,
PhDr. Matúš Kozel, PhDr. Mária Lehotská, PhD.,
4. Názov projektu: Zdravotná gramotnosť pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v
kontexte možností jej determinácie edukačnou činnosťou zdravotníckych pracovníkov
Číslo projektu: 005KU-4/2019
Vedúci projektu: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Mária Novysedláková, PhD. , prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. , doc.
PhDr. Mária Šupínová, PhD., PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Marcela Ižová, PhD.,
22

Výročná správa o činnosti Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku
PhDr. Jana Lauková, PhD., Mgr. Miroslava Šutvajová, Mgr. Bc. Anna Králová, Mgr. Janka
Moravčíková.
Počet podporených projektov:

2

Počet podaných projektov:

4

Projekty podporované zo zahraničných grantových schém

b.

Katedra ošetrovateľstva nevykazuje v roku 2018 výskumnú činnosť podporovanú zo
zahraničných grantov.

c.

Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov
Katedra ošetrovateľstva nevykazuje v roku 2018 výskumnú činnosť nepodporovanú

z grantov.

d.

Činnosti katedry na využitie dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi
Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

e.

Činnosti katedry v špecializovaných výskumných a vývojových pracoviskách
Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

f.

Vnútorná grantová schémy fakulty
Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity neexistuje vnútorná grantová schéma.
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VI.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry ošetrovateľstva neboli v roku 2018 zaradení

do habilitačného a inauguračného konania.
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VII.

Zamestnanci katedry

Štruktúra zamestnancov katedry ošetrovateľstva je uvedená v kapitole I. Kvalifikačný rast
vedecko-pedagogických pracovníkov katedry ošetrovateľstva nebol realizovaný.
Zahraničné mobility pedagógov
Odchádzajúci učitelia
Kadučáková Helena
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Wysza Szkola Biznesu a Przedsieborczosci
Ostrowiec, Poľsko. Trvanie mobility: 19.2.2018 – 21.2.2018.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – J. Kochanowski University in Kielce, Poľsko.
Trvanie mobility: 18.10.2018 – 20.10.2018.
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – University of Maribor, Slovinsko. Trvanie
mobility: 4.6.2018 – 8.6.2018.
Ižová Marcela, Lehotská Mária
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Západočeská Univerzita v Plzni, Česká republika.
Trvanie mobility: 13.2.2018 – 15.2.2018.
Magerčiaková Mariana, Vicáňová Michaela
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Česká
republika. Trvanie mobility: 13.2.2018 – 15.2.2018.
Novysedláková Mária, Zrubáková Katarína
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Západočeská Univerzita v Plzni, Česká republika.
Trvanie mobility: 27.2.2018 – 1.3.2018.
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Prichádzajúci učitelia
Dvořáková Vlasta
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Česká
republika. Trvanie mobility: 19.2.2018 – 23.2.2018.
Ochtinská Hana, Marková Ivana
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Česká
republika. Trvanie mobility: 9.4.2018 – 13.4.2018.
Ślusarska Barbara
Mobilita ERASMUS+ za účelom výučby – Wysza Szkola Biznesu a Przedsieborczosci
Ostrowiec, Poľsko. Trvanie mobility: 17.9.2018 – 20.9.2018.
Cichońska Małgorzata Anna, Borek Monika, Maciąg Dorota
Mobilita ERASMUS+ za účelom školenia – Wysza Szkola Biznesu a Przedsieborczosci
Ostrowiec, Poľsko. Trvanie mobility: 17.9.2018 – 20.9.2018.

Aktivity

zamestnancov

Katedry

ošetrovateľstva

Fakulty

zdravotníctva

KU

v Ružomberku, Členstvo vo vedeckých, redakčných, akademických a iných významných
orgánoch
doc. Mgr. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
Vedecký garant konferencie
26.4.2018 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
Ružomberok.
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
Člen vedeckého výboru konferencie
17.5.2018 Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, Jarosław.
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
9. – 10.10.2018 Paliativní a hospicová péče. Od katedry k lůžku. Velehrad.
11.– 12.10.2018 Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov, Ružomberok.
8. – 9.11.2018 Ružomberské zdravotnícke dni 2018, Ružomberok.
Člen redakčnej rady
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Akademia Medycznaim. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
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Rada Naukowa Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Zeszyt, 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 v Ružomberku.
Člen Vedeckej rady edice odborných publikací v oboru Nelérařske zdravotnické vědy
Nakladatelství UTB.
doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
Člen redakčnej rady
Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD.
Člen redakčnej rady
Odborný časopis Sestra.
Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
PhDr. Lukáš Kober, PhD.
Delegát národnej asociácie
11. – 1210.2018 Meeting of the European Federation of Nurses Associations (EFN), Slovakia,
Senec.
Člen vedeckého výboru konferencie
14. – 15. 06. 2018 XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii
a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, Košice.
09. – 10.10. 2018 Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III. Celoslovenská
konferencia s medzinárodnou účasťou, Senec.
Predseda redakčnej rady
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, elektronický recenzovaný vedecký časopis Slovenskej
komory sestier a pôrodných asistentiek.
Člen Medzinárodnej vedeckej rady
Journal „Master of Nursing“. Zhytomyr Nursing Institute.
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Pielęgniarstwo specjalistyczne. Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej.
PhDr. Mária Lehotská, PhD.
Člen redakčnej rady
Časopis Kuriér, KU Ružomberok.
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Člen vedeckého výboru konferencie
26.4.2018 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
Ružomberok.
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
11.– 12.10.2018 Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov, Ružomberok.
8. – 9.11.2018 Ružomberské zdravotnícke dni 2018, Ružomberok.
Predseda organizačného výboru konferencie
26.4.2018 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
Ružomberok.
Člen redakčnej rady
Odborný internetový časopis Prohuman.
Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Člen edičnej rady
Vydavateľstvo KU – VERBUM, Edícia medicínske a zdravotnícke štúdie (medicínske a
zdravotnícke vedy).
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Člen vedeckého výboru konferencie
26.4.2018 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
Ružomberok.
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
8. – 9.11.2018 Ružomberské zdravotnícke dni 2018, Ružomberok.
Člen redakčnej rady
Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Moderní gynekologie a porodnictví (Časopis pro posgraduální vzdělávaní gynekologů,
porodníků a porodní asistentky).
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PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
Člen vedeckého výboru konferencie
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
Predseda organizačného výboru konferencie
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
Člen vedeckého výboru konferencie
26.4.2018 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
Ružomberok.
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Člen vedeckého výboru konferencie
26.4.2018 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
Ružomberok.
20.9.2018 Rodina – Zdravie – Choroba, Ružomberok.
9. – 10.10.2018 Paliativní a hospicová péče. Od katedry k lůžku. Velehrad.
8. – 9.11.2018 Ružomberské zdravotnícke dni 2018, Ružomberok.
Iné významné vedecké a odborné aktivity, ocenenia, certifikáty a osvedčenia
doc. Mgr. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
Člen Vedeckej rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Člen Vedeckej rady KU v Ružomberku.
Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku.
Člen prezídia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce.
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.
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doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Člen Slovenského Červeného kríža.
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Člen Slovenského Červeného kríža.
PhDr. Lukáš Kober, PhD.
Člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Udelené ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra v praxi na regionálnej úrovni, 11.5.2018.
PhDr. Mária Lehotská, PhD.
Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Člen Slovenského Červeného kríža.
Člen organizačného tímu pre UTV na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Člen Odborovej komisie v odbore ošetrovateľstvo FZ KU v Ružomberku.
Člen Rady Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Ružomberok.
Člen Územnej rady SČK Územného spolku Liptov so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Člen organizačného výboru Detskej univerzity KU organizovanej Pedagogickou fakultou KU
„Čo je veda, to je veda!“
Člen Asociáce UTV.
Člen Riadiacej rady AiS2.
Člen Vedeckej rady KU v Ružomberku
Predseda Komisie štipendijného fondu KU.
Člen Výberovej komisie pre výberové konania na obsadzovanie funkčných miest na KU a jej
súčastiach (člen ako zástupca Veľkého kancelára KU v Ružomberku).
Člen Projektového tímu implementácie systému riadenia kvality na KU.
Člen Legislatívnej komisie AS KU v Ružomberku.
Cena primátora mesta Ružomberok za celoživotný prínos pre mesto Ružomberok, za podporu
rozvoja ÚVN SNP Ružomberok – FN a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti v regióne,
11.10.2018.
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PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Člen Vedeckej rady FZ KU v Ružomberku.
Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Člen Územnej rady SČK Územný spolok Liptov so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Podpredseda AS KU v Ružomberku za zamestnaneckú časť.
Člen AS FZ KU v Ružomberku.
Člen štipendijnej komisie FZ KU Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Správnej rady KU (od 7.12.2018)
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
Udelené ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra pedagóg na regionálnej úrovni, máj 2018.
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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 sú uzatvorených aj
ďalšie zmluvy o praktickej výučbe pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť a zmluvy s
agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Študenti môžu využívať vo všetkých
priestoroch fakulty zdravotníctva wifi pripojenie, ktoré je v rámci projektu eduroam prístupné.
Podporné činnosti Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku
Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2018 zúčastnili viacerých
sprievodných akcií, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo inými inštitúciami.
Medzi uvedené aktivity patria:
6.2.2018

„Deň otvorených dverí“

7. – 16.2.2018

„Spolu môžeme pomôcť prežiť zimu ľuďom bez domova“ – zber starého

šatstva
25.3.2018

„Deň počatého dieťaťa“

11.4.2018

fakultné kolo „ŠVOČ“

13.4.2018

celoslovenská verejná finančná zbierka Ligy proti rakovine ,,Deň

narcisov“
26.4. – 7.5.2018

zbierka na aktivity Slovenského Červeného kríža

23.5.2018

študenti učili škôlkarov prvú pomoc

5. – 11.8.2018

letný tábor SČK – prednáška a súťaž v poskytovaní prvej pomoci

2.11.2018

„Sviečka za nenarodené deti“
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5.12. – 6.12.2018

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.
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IX.

Rozvoj katedry

Katedra ošetrovateľstva nemá v danej oblasti vykazovanú činnosť.

X.

Kontaktné údaje
Katedra ošetrovateľstva
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
email: stanislava.kanderova@ku.sk
+421 918 722 171
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XI.

Sumár
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v

roku 2018 organizovala a koordinovala vedecký program viacerých 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.“ 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 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 2018 zúčastnili na sprievodných akciách, ktoré boli organizované samotnou katedrou
alebo inými inštitúciami.

XII.

Prílohy
Prílohy nie sú súčasťou tejto výročnej správy. Súhrnne sú uvedené vo Výročnej správe

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018.

35

