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I. Základné informácie o vysokej škole: 

Názov vysokej školy: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 

 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola  

 

Poslanie vysokej školy:  

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným 

charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade 

Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, 

humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v 

oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.  

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej 

podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej 

univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži 

dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. Katolícka univerzita sa oveľa viac 

vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu“ (Čl. 4). V 

záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom 

svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov 

vo všetkých oblastiach univerzitného života. Pre univerzitu je nevyhnutná výmena 

poznatkov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita 

univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by 

mala byť na univerzite väčšina. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej 

obce je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu. Zároveň 

univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a 

tvorivý vedecký výskum. Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, 

rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných 

jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale 

zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež 

podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro. Katolícka 

univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie 

môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania 

prítomnými v umení, vo vedách, v povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej 

vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a 

kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k životnej ceste, 

ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom.  

Dlhodobý zámer KU 2018-2023 usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a 

zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskej a 

duchovnej spoločnosti. Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie 

pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú 

vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému 

postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie 

náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných 

odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život, ako základ dialógu medzi 

náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného 

života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.  
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Vedenie fakulty: 

Dekan: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., 1. funkčné obdobie od 1.8.2017 do 31.7.2021, 

vymenovanie za dekana 28.09.2017 

Prodekan pre výchovu a vzdelávanie: Ing. Mgr. Imrich Andrási, 1. funkčné obdobie od 

1.8.2017 do 31.7.2021, vymenovanie za prodekana 28.09.2017 

Prodekan pre vedu a výskum: MUDr. Jaromír Tupý, PhD., 1. funkčné obdobie od 

1.8.2017 do 31.7.2021, vymenovanie za prodekana 28.09.2017  

Prodekanka pre mobility a kvalitu: RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD., 1. funkčné 

obdobie od 1.8.2017 do 31.7.2021, vymenovanie za prodekana 28.09.2017 

Tajomník: Ing. Jana Husarčíková 

 

Akademický senát fakulty: 

Predseda: doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, 4. funkčné obdobie, začiatok funkcie 

22.03.2017, katedra verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť 

 

Predsedníctvo:  

doc. MUDr. Viliam Žilinek, CSc., začiatok funkcie 22.03.2017, katedra urgentnej 

zdravotnej starostlivosti, zamestnanecká časť, podpredseda akademického senátu 

Marek Ištók, začiatok funkcie 22.03.2017, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, 

študentská časť, podpredseda akademického senátu, od 18.12.2018 Michal Páleš, katedra 

urgentnej zdravotnej starostlivosti  

PhDr. Katarina Zrubáková, PhD., začiatok funkcie 22.03.2017, katedra ošetrovateľstva, 

zamestnanecká časť, tajomník akademického senátu 

 

Členovia akademického senátu:  

MUDr. Ľubomir Benčo, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra urgentnej 

zdravotnej starostlivosti, zamestnanecká časť, doc.PhDr.Mgr.Vladimír Littva, PhD., 

MPH, začiatok členstva 7.11.2018, katedra verejného zdravotníctva 

doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra laboratórnych 

vyšetrovacích metód v zdravotníctve, zamestnanecká časť 

PhDr. Eva Moraučíková, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra ošetrovateľstva, 

zamestnanecká časť 

MUDr. Viliam Kubas, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra fyzioterapie, 

zamestnanecká časť 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD., začiatok členstva 30.11.2017, katedra 

ošetrovateľstva, zamestnanecká časť  

Klaudia Kraváková, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť, Adam 

Zavoďančík, od 7.11.2018 katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť. 

Patrik Greš, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť 

Miroslav Salva, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť 

 

Vedecká rada fakulty od 1. 9. 2017: 

Predseda: 

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., rádiologická technika 

Členovia akademickej obce fakulty: 
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Ing. Mgr. Imrich Andrási, urgentná zdravotná starostlivosť  

MUDr. Ľubomír Benčo, PhD., urgentná zdravotná starostlivosť  

MUDr. Marián Berešík, PhD., urgentná zdravotná starostlivosť 

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo  

Mgr. Marián Gašaj, rádiologická technika  

doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., fyzioterapia  

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., ošetrovateľstvo  

MUDr. Ján Kodaj, rádiologická technika  

MUDr. Viliam Kubas, PhD., fyzioterapia  

PhDr. Iveta Kurová , ošetrovateľstvo 

doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., rádiologická technika  

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., fyzioterapia 

doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, verejné zdravotníctvo  

MUDr. Peter Lofaj, PhD.MPH., ÚVN  

prof. MUDr. Oto Masár, CSc., urgentná zdravotná starostlivosť 

MUDr. Štefan Madarász, PhD., fyzioterapia 

MUDr. Mgr. Ľubomír Michňa, ÚVN 

doc. MUDr. Milan Minárik, PhD., urgentná zdravotná starostlivosť  

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., ošetrovateľstvo   

PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD., laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve 

MUDr. Juraj Ondrejka, PhD., ošetrovateľstvo  

doc. Dr. Ján Antoni Rutowski, PhD., laboratorně vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., ošetrovateľstvo  

doc. PhDr. Viera Simočková, PhD., ošetrovateľstvo  

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., verejné zdravotníctvo  

MUDr. Ladislav Slobodník, MPH, ÚVN 

doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve     

MUDr. Jaromír Tupý, PhD., laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve    

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., ošetrovateľstvo  

doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc., urgentná zdravotná starostlivosť  

  

Externí členovia: 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., verejné zdravotníctvo  

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., ošetrovateľstvo  

prof. zw.dr. hab.n.med. Stanislav Gluszek, ošetrovateľstvo  

MUDr. Ján Hruška, PhD.,ošetrovateľstvo 

prof. PhDr. Darja Jarošová, PhD., ošetrovateľstvo.  

doc. MUDr. Otakar Kraft, PhD., rádiologická technika   

Mgr. Anna Krátká, PhD., ošetrovateľstvo  

prof. ThDr. Jozef Kutarňa, PhD.,verejné zdravotníctvo  

MUDr. Ladislav Ninis, verejné zdravotníctvo  

 

Disciplinárna komisia Fakulty zdravotníctva KU pre študentov: 

Predseda:  Ing. Mgr. Imrich Andrási, zamestnanec 

Členovia:  doc. PhDr. Mgr. Vladimir Littva, PhD., MPH, zamestnanec 

                  PhDr. Michaela Vicaňova, PhD., zamestnanec 

                  BarboraTretinová, študent (OŠE) 

                  Ľudovít Csölder, študent (UZS) 

                  Adrián Gallo, študent (FYZ) 
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Štipendijná komisia Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku 

Predseda:   Ing. Mgr. Imrich Andrási, zamestnanec 

Členovia:   PhDr. Eva Moraučíková, PhD., zamestnanec 

                   Ing. Jana Husarčiková, zamestnanec 

                   Soňa Olekšáková, študent (UZS) 

                   Soňa Štofová, študent (RAT)  

                   Oľga Krajčíková, študent (VZ) 

 

Katedra fyzioterapie 

Vedúci katedry:  

doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., 2. funkčné obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2021, Tel.: 

0918 722 178, e-mail: zuzana.hudakova@ku.sk 

Tajomník katedry: PhDr. Anna Butorová, PhD.  

Sekretariát katedry: Mgr. Monika Olosová 

 

Členovia katedry: 

Funkčné miesto profesor: 

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., funkčné miesto od 1.7.2017do 30.6.2021 

Funkčné miesto docent: 

doc. MUDr. Jozef Kobela Jozef, PhD.,  funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2021  

doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD., bez výberového konania miesto VS učiteľa od 1.10.2018 

do 30.6.2019  

Funkčné miesto odborný asistent: 

MUDr. Štefan Madarász, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020  

MUDr. Viliam Kubas, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020  

PhDr. Anna Butorová Anna, PhD., funkčné miesto od 1.9.2016 do 30.6.2019 

 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

Vedúci katedry:  

doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., 2. funkčné obdobie od 1.4.2016 do 30.06.2020,  Tel.: 

0905 775 680, e-mail: jaroslav.timko@ku.sk 

Tajomník katedry: MUDr. Adrian Kališ, PhD. 

Sekretariát katedry: Stanislava Kanderová 

 

Členovia katedry:  

Funkčné miesto docent: 

doc. MUDr. Peter Janík, CSc., funkčné miesto do 30.06.2019 

doc. Dr. Ján Antoni Rutowski, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

Funkčné miesto odborný asistent: 

MUDr. Adrian Kališ, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

MUDr. Jaromír Tupý, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

Mgr. Anton Vaňuga, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

RNDr. Igor Porvazník, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

Funkčné miesto asistent: 

RNDr. Ivana Turzová,  funkčné miesto do 30.06.2019 

RNDr. Katarína Ondrášiková, funkčné miesto do 30.06.2019 

PhDr. Helena Habiňáková, funkčné miesto do 30.06.2019 

Mgr. Romana Hubová, funkčné miesto do 30.06.2020 

Mgr. Valéria  Klementíková, funkčné miesto do 30.06.2019 

mailto:jaroslav.timko@ku.sk
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Katedra ošetrovateľstva 

Vedúci katedry: 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., 2. funkčné obdobie od 1.3.2018, Tel.: 0918 722 194  

e-mail: michaela.vicanova@ku.sk 

Tajomník katedry: PhDr. Marcela Ižová, PhD. 

Sekretariát katedry: Stanislava Kanderová 

 

Členovia katedry:  

Funkčné miesto docent: 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2021 

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2015 do 30.6.2019 

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., funkčné miesto od 1.9.2016 do 30.6.2020 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2018 do 30.6.2021 

Funkčné miesto odborný asistent: 

PhDr. Marcela Ižová, PhD., funkčné miesto od 1.7.2018 do 30.6.2021 

PhDr. Lukáš Kober, PhD., funkčné miesto od 12.2.2018 do 30.6.2020 

PhDr. Mária Lehotská, PhD., funkčné miesto od 1.7.2018 do 30.6.2021 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2018 do 30.6.2021 

PhDr. Mária Novysedláková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020 

PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., funkčné miesto od 1.7.2018 do 30.6.2021 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020 

MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2019 

Funkčné miesto asistent: 

PhDr. Renáta Darmošová, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020 

PhDr. Katarína Fúrová, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Mgr. Anna Herinková, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Mgr. Janka Kuriaková, funkčné miesto od 1.7.2018 do 30.6.2019 

Mgr. Jana Moravčíková, funkčné miesto od  1.7.2017 do 30.6.2019 

 

Katedra rádiologickej techniky 

Vedúci katedry: 

Ing. Lukáš Zachar, PhD., 1. funkčné obdobie od  1.12.2017 do 30.11.2021, Tel.: 

0918 722 193, e-mail: lukas.zachar@ku.sk 

Tajomník katedry: Mgr. Marian Gašaj 

Sekretariát katedry: Mgr. Dana Kaščáková 

 

Členovia katedry: 

Funkčné miesto profesor: 

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., funkčné miesto od. 1.7.2018 do 30.6.2021 

Funkčné miesto docent: 

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., funkčné miesto od 1.7.2016 do 30.06.2020 

doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., funkčné miesto od 1.7.2016 do 30.06.2020 

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.6.2019 

Funkčné miesto odborný asistent: 

MUDr. Emil Tvrdík, PhD., funkčné miesto od 1.7.2016 do 30.06.2020 

Ing. Lukáš Zachar, PhD., funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.06.2020 

Funkčné miesto asistent: 

MUDr. Ján Kodaj, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.06.2020 

mailto:michaela.vicanova@ku.sk
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MUDr. Helena Česáková, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.06.2020 

Mgr. Marián Gašaj, funkčné miesto od 1.9.2016 do 30.06.2020 

Mgr. Anna Kodajová, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.06.2020   

Mgr.Bc. Katarína Palugová, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.06.2020 

Mgr. Bc. Eleonóra Zamkovská, funkčné miesto od 1.7.2017 do 30.06.2020 

 

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 

Vedúci katedry: 

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.,  e-mail:milan.minarik@ku.sk 

Tajomník katedry: Mgr. Ing. Imrich Andrási 

Sekretariát katedry: Stanislava Kanderová 

 

Členovia katedry: 

Funkčné miesto profesor: 

prof. MUDr. Oto Masár, PhD, funkčné miesto do 30.6.2020 

Funkčné miesto docent: 

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.,  funkčné miesto do 30.06.2020 

doc. MUDr. Marián Šanta, PhD.,  funkčné miesto do 30.06.2020 

doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.,  funkčné miesto do 30.06.2021 

Funkčné miesto  odborný asistent: 

Ing. Mgr. Imrich Andrási, funkčné miesto do 30.06.2021 

PhDr. Marek Šichman, PhD., funkčné miesto do 30.06.2021 

Funkčné miesto asistent: 

Ing. Bc. Michal Sekerák funkčné miesto do 30.06.2021 

Mgr. Dagmar Tomčányová funkčné miesto do 30.06.2021 

Mgr. František  Majerský, funkčné miesto do 30.6.2021  

 

Katedra verejného zdravotníctva 

Vedúci katedry: 

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2021, 

Tel.: 0918 722 176; e-mail: jozef.domenik @ku.sk  

Tajomník katedry: doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH 

Sekretariát katedry: Mgr. Dana Kaščáková 

 

Členovia katedry: 

Funkčné miesto docent: 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2021 

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2021 

doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2021 

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD., funkčné obdobie od 1.8.2018 do 30.6.2021  

doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2021 

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2021 

Funkčné miesto odborný asistent: 

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH, funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Funkčné miesto asistent: 

PhDr. Miroslava Mrvová, funkčné obdobie od 1.9.2017 do 30.6.2020 

Mgr. Roman Rams, funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Mgr. Oľga Bištiaková, funkčné obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2020 

 



10 

 

Ostatné súčasti fakulty zdravotníctva: 

 

Dekanát 

Sekretariát dekana   
Mgr. Dana Kaščáková 

Bc. Gabriela Kocúnová 

 

Študijné oddelenie  

Ing. Jana Pudišová  

Mária Šidová 

  

Fakultný koordinátor pre ECTS 

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 

 

Personálne a mzdové oddelenie 

Mgr. Monika Olosová 

 

Ekonomické oddelenie 

Mgr. Jana Bugáňová 

 

Edičné stredisko 

Ing. Ján Svorad 

 

Stredisko informačných technológií  

Ing. Peter Kaman 

 

Prevádzkové oddelenie  

Mária Otiepková 

Anna Samolejová 

Milan Špirko  

Jarmila Špirková 

Janka Koreňová 

 

 

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy 

  

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2018 

organizovala a koordinovala niekoľko vedeckých podujatí a zaujímavých akcií, z ktorých 

uvádzame najdôležitejšie: V rámci propagácie vzdelávania  na  Katolíckej univerzite 

v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva pripravila dňa 6. 2. 2018 pre záujemcov o štúdium 

„Deň otvorených dverí“.  Vedenie fakulty a vedúci katedier  účastníkom prezentovali 

všeobecné informácie o univerzite, fakulte, študijných programoch a prijímacom konaní. Po 

žrebovaní tomboly sa záujemci presunuli do učební, kde si každá katedra pripravila vlastnú 

prezentáciu študijného odboru, ktorá bola doplnená prehliadkou odborných učební 

a klinických pracovísk. Fakulta zdravotníctva KU organizovala v dňoch 8. 11. - 9. 11. 2018 

medzinárodnú konferenciu „Ružomberské zdravotnícke dni“, XIII. ročník. 

Spoluorganizátormi tejto vedeckej konferencie boli: ÚVN SNP – FN v Ružomberku, Vysoká 

škola polytechnická v Jihlave, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  a Univerzita T. 

Bati v Zlíne. Pedagógovia jednotlivých katedier prezentovali výsledky vedeckej a odbornej 

práce z jednotlivých odborov.  
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Katedra fyzioterapie sa každoročne spolupodieľa na príprave konferencie  

„NEUROREHAB 2018“ konanej v dňoch 08.02.- 09.02.2018. Usporiadateľmi boli: FZ KU,  

ÚVN SNP FN Ružomberok, IFBLR v Piešťanoch, UCM Trnava. Vo februári 2018 sa vedúci 

katedry spolu s doktorandmi v odbore fyzioterapia  aktívne zúčastnili  konferencie  X. 

Miedzynarodowe dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy  wspoloczesnej rehabilitacji“ 

v Rzeszowe, Poľsko. V mesiaci apríl sa katedra aktívne účastilna a spolupodieľala na príprave  

III  Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową ,,WYZWANIA I PERSPEKTYWY  

ROZWOJU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  -  INTERDYSCYPLINARNOŚĆ  DZIAŁAŃ 

WOBEC PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO" wo Wloclawku. V mesiaci máj sa 

zástupcovia katedry zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi András Pető Faculty of the  

Semmelweis  University v Budapešti, na ktorom sa oboznámili s „Petőho metódou 

konduktívnej pedagogiky".   

Katedra ošetrovateľstva dňa 26.4.2018 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 KU, 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. Dňa 20.9.2018 katedra ošetrovateľstva v spolupráci 

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.organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Rodina – Zdravie 

– Choroba.“ V mesiaci október katedra ošetrovateľstva organizovala konferenciu pod názvom 

„Problémy žien v klimaktériu“. Toto vedecké podujatie sa organizovalo 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.  

V dňoch 11.–12.10. 2018 organizovala Ústredná vojenská nemocnica SNP 

Ružomberok – FN v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek s FZ 

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 rádiologickej techniky bola na začiatku akademického roka 2018/2019 

oslovená zástupcom Kliniky radiačnej onkológie z Technickej univerzity v Mníchove vo veci 

nadviazania vzájomnej spolupráce, výmeny študentov v rámci programu ERASMUS+ 

(stáž/štúdium) a uplatnenia našich absolventov na špičkovom Európskom pracovisku. V tejto 

veci navštívil fakultu MUDr. Michal Devečka, ktorý zastáva na spomínanom pracovisku 

funkciu lekára špecialistu. Súčasne pre našich študentov rádiologickej techniky urobil blok 

odborných prednášok, v rámci ktorých predstavil svoje domáce pracovisko a vybrané prístupy 

rádioterapie u jednotlivých onkologických ochoreniach.  

Vedecko-pedagogickí pracovnícii a študenti jednotlivých katedier Fakulty 

zdravotníctva v roku 2018 sa zúčastnili viacerých odborných a spoločenských akcií, ktoré 
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boli organizované samotnou katedrou alebo v spolupráci s inými inštitúciami ako boli: 

Celoslovenská kampaň „Deň počatého dieťaťa“ (25.3.18). Charitatívna akcia „Spolu môžeme 

pomôcť prežiť ľuďom bez domova“ a zbierka na aktivity Slovenského Červeného kríža  (apríl 

2018). 16. ročník projektu „Sviečka za nenarodené deti“ (2.11.2018), ktorej cieľom bolo 

šírenie úcty k životu v každej jeho fáze a zároveň šíriť poslanie vysokej školy prispievať 

k humanizácii ľudskej spoločnosti formovaním mysle i srdca v duchu katolíckej náuky. 

Podporenie verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ (13.4.2018). 

V mesiaci december sa študenti spolupodieľali na kultúrnom programe pri príležitosti sviatku 

sv. Mikuláša. Počas roka 2018 sa niektorí študenti zúčastnili dobrovoľného darcovstva krvi. 

Pripravili prednášku a súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre letný tábor SČK, Študentii 

Fakulty zdravotníctva úspešne reprezentovali fakultu a Katolícku univerzitu u nás 

i v zahraničí, kde získali na rôznych súťažiach mnoho ocenení. Študentka Katedry UZS 

s posádkou sa stala laureátkou Medaily cti Sophusa Falcka za záchranu života.  

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

a. Fakulta zdravotníctva poskytuje vzdelávanie v týchto akreditovaných 

bakalárskych študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, rádiologická technika, urgentná 

zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo. V študijnom odbore 

ošetrovateľstvo od AR 2018-19 aj v externej forme. Druhý a tretí stupeň VŠ 

vzdelávania je akreditovaný v odbore fyzioterapia v dennej forme. V roku 

2018 nám neboli pozastavené ani odobraté práva uskutočňovať vzdelávanie 

v študijných odboroch. Všetky študijné odbory a formy sa vyučujú 

v slovenskom jazyku (tabuľka č.15 tabuľkovej prílohy.)   

 

 

 
Tab.č.1 

POČTY ŠTUDENTOV FAKULTY – trojročné BAKALÁRSKE študijné programy* 

Študijný program / ročník 1. 2.  3. Spolu  

OŠETROVATEĽSTVO  117 63 80 260 

RADIOLOGICKÁ TECHNIKA  35 29 14 78 

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 42 37 27 106 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 0 0 17 17 

FYZIOTERAPIA 34 36 35 105 

LABORATÓRNE  VYŠETROVACIE  METÓDY  V ZDRAVOTNÍCTVE 17 12 0 29 

SPOLU  245 177 173 595 

* údaje pre centrálny register študentov MŠ SR k 31. októbru 2018 
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Tab.č.2 

POČTY ŠTUDENTOV FAKULTY  

 – dvojročné MAGISTERSKÉ študijné programy* 

Študijný program / ročník  1.  2.  Spolu  

FYZIOTERAPIA 18 11 29 

SPOLU  18 11 29 

* údaje pre centrálny register študentov MŠ SR k 31. októbru 2018 

 

Tab.č.3 

ŠTRUKTÚRA ŠTUDENTOV FAKULTY  

 – trojročné BAKALÁRSKE študijné programy podľa formy štúdia 

ROČNÍK  DENNÁ EXTERNÁ SPOLU  

1. 214 31 245 

2. 177 0 177 

3. 173 0 173 

Spolu  564 31 
 

595 

 

Tab.č.4 

ŠTRUKTÚRA ŠTUDENTOV FAKULTY  

 – dvojročný MAGISTERSKÝ študijný program podľa formy štúdia 

ROČNÍK DENNÁ EXTERNÁ SPOLU  

1. 18 0 18 

2. 11 0 11 

Spolu  29 0 29 

 

Tab.č.5 

ŠTRUKTÚRA ŠTUDENTOV FAKULTY  

 –  DOKTORANDSKÝ študijný program podľa formy štúdia 

ROČNÍK DENNÁ EXTERNÁ SPOLU  

1. 2  2 

2. 2  2 

  3. 4  4 

4.    

5.    

Spolu  8  8 
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b. V roku 2018 na Fakulte zdravotníctva bolo spolu 632 študentov, z toho 595 

v prvom stupni VŠ vzdelávania, 29 študentov v druhom stupni a 8 študentov 

v treťom stupni VŠ vzdelávania. Z celkového počtu študentov tvorili cudzinci 

(z Ukrajiny a Poľska) 5,4% študentov, z toho je 29 študentov v bakalárskych 

študijných odboroch, 1 študent v magisterskom a 1 študent v doktorandskom 

štúdiu. Celkový počet žien z celkového počtu študentov je 434. V roku 2018 

sme zaznamenali pokles študentov na počet 632, v porovnaní s počtom  v roku 

2013. Znížil sa počet študentov bakalárskeho štúdia o 12,71%. Predpokladáme, 

že pri pokračovaní EF bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva a magisterského 

fyzioterapie (ktoré sme v roku 2018 reakreditovali), by sme v roku 2019 - 2020 

mohli dosiahnuť  celkový počet študentov približujúci sa roku 2013,  ktorých 

bolo 724 (tabuľka č.1,1a tabuľkovej prílohy.)  

c. V akademickom roku 2017/2018 bol na akademické mobility na Fakulte 

zdravotníctva využívaný iba program Erasmus+. V rámci štúdia sme vyslali 

spolu šesť študentov, prevažovali školy z Českej republiky (štyria študenti), 

dvaja študenti absolvovali semester štúdia na University of Rijeka 

v Chorvátsku. Dvaja študenti boli zo študijného odboru fyzioterapia, dvaja 

študenti ošetrovateľstva a dvaja študenti rádiologickej techniky. Práve dvaja 

študenti z odboru rádiologická technika boli vôbec prví študenti, ktorí 

absolvovali program Erasmus+ štúdium z tohto študijného programu. Pre svoj 

pobyt si vybrali Lekársku fakultu Ostravskej univerzity, kde boli s ich 

prístupom k štúdiu a s ich vedomosťami veľmi spokojní (získali sme spätnú 

väzbu od kolegov z Ostravskej nemocnice, ktorí boli na našej fakulte na 

pobyte vrámci Erasmus+). V akademickom roku 2017/2018 sme prijali na 

Erasmus+ štúdium tri študentky, dve z Poľska (študijný program fyzioterapia) 

a jedna z Lotyšska (študijný program ošetrovateľstvo). Do budúcnosti je pre 

našu fakultu prioritou vysielať na štúdium čoraz viac študentov. Problémom 

pri niektorých študijných programoch v tejto súvislosti je uznávanie štúdia na 

zahraničnej univerzite našimi vyučujúcimi. V praxi sa stretávame s tým, že 

niektorí vyučujúci nie sú ochotní uznať skúšku zo zahraničnej univerzity 

napriek tomu, že vedúci katedry alebo Erasmus+ koordinátor fakulty im dá na 

preštudovanie informačný list podobného alebo rovnakého predmetu, ktorý 

študent absolvuje na zahraničnej univerzite. V rámci programu Erasmus+ sme 

na stáž v akademickom roku 2017/2018 vyslali 41 študentov. Z krajín 

prevažovala Česká republika (36 študentov), dvaja študenti stážovali 

v Chorvátsku a traja v Rakúsku. Zariadenia, kde naši študenti získavali 

praktické zručnosti boli: Fakultná nemocnica v Motole, Praha (8 študentov), 

Rehabilitační ústav Hrabyně (6 študentov), Sanatorium Klimkovice (5 

študentov), Kúpele Karlovy Vary (2 študenti), Zdravotnická záchranná služba 

Moravskoslezkého kraje (2 študenti). Dvaja študenti absolvovali absolventskú 

stáž na Zdravotníckej záchrannej službe Jihomoravského kraja. Z pohľadu 

študijných programov študentov, ktorí absolvovali Erasmus+ stáž v zahraničí 

prevažovali tradične zastúpené odbory, teda najviac bolo študentov zo 

študijného programu fyzioterapia (18 študentov), nasledovali študenti zo 

študijného programu ošetrovateľstvo (13 študentov), urgentnej zdravotnej 

starostlivosti (8 študentov) a dvaja študenti laboratórnych vyšetrovacích metód 

v zdravotníctve. Dvaja študenti (odbor UZS) využili možnosť absolvovať 

absolventskú prax, stážovali v Českej republike dva mesiace. Na stáž sme 

v akademickom roku 2017/2018 prijali dve študentky z Lotyšska zo študijného 

programu fyzioterapia. Do budúcnosti by sme chceli prijímať aj vysielať viac 
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študentov a podporiť aj študentov zo študijných programov, ktoré sú v menšej 

miere zastúpené pri štúdiu a stážach v zahraničí. Preto sa plánujeme zapojiť do 

nových programov, ktoré podporujú štúdium na zahraničných univerzitách 

(CEEPUS), a tiež chceme osloviť nové zariadenia (aj alebo hlavne na podnet 

našich študentov – heslo „vysnívané pracovisko“), kde by následne mohli naši 

študenti stážovať. Tiež chceme neustále vysvetľovať našim vyučujúcim 

dôležitosť a potrebu zahraničných pobytov našich študentov, a s tým súvisiace 

uznania skúšok zo zahraničných univerzít (tabuľka č.6 tabuľkovej prílohy.).    

d. V roku 2018 sme plánovali prijať na študium 286 študentov do prvých 

ročníkov bakalárskeho študia. Zaznamenali sme 450 platných prihlášok. 

Prijímacích konaní alebo prijímacích skúšok sa zúčastnilo všetkých 450 

uchádzačov o štúdium. Na štúdium bolo prijatých 354 záujemcov. V roku 

2018 sme opäť akreditovali externú formu štúdijného programu 

ošetrovateľstvo a plánovali sme pre kritickú situáciu v zdravotníctve prijať 50 

uchádzačov. Celkovo sme zaevidovali 33 prihlášok, na štúdium sa zapísalo 32 

študentov už pracujúcich v zdravotníctve na nižších pozíciách, ako je 

zdravotnícke povolanie sestra. Týmto štúdiom získajú kvalifikáciu na výkon 

uvedeného povolania sestry. V septembri 2019 sa zapísalo do prvých ročníkov 

bakalárskeho štúdia spolu 218 študentov. Na magisterskom stupni sme 

evidovali spolu 33 prihlášok a zapísalo sa 24 študentov úspešného prijímacieho 

konania. Propagácia štúdia na našej FZ prebiehala počas Dňa otvorených dverí 

2018 konaného dňa 6.2.2018. Zúčastnilo sa 170 študentov stredných škôl. 

Ďalšia propagácia prebehla spoločne so všetkými súčasťami KU, kde sme mali 

plagát v denníku „Sme“ a v prílohách „MY“. Tento plagát, ktorý propagoval 

možnosti štúdia na všetkých fakultách bol rozposlaný aj do jednotlivých 

diecéz. Dobrou propagáciou Fakulty zdravotníctva je účasť našich študentov 

na súťažiach a kongresoch (tabuľky č. 3a, 3b a 3c tabuľkovej prílohy). 

e. Na FZ v roku 2018 úspešne ukončilo štúdium 144 študentov v dennej forme 

štúdia v bakalárskom stupni. Uvedené číslo predstavuje 48,9% úspešnosť, pri 

porovnaní s počtom zapísaných študentov v 1. ročníku štúdia, ktorým bol AR 

2015-16. V  roku 2019 budeme mať aj končiacich študentov v magisterskom 

a doktorandskom stupni štúdia (tabuľka č.2 tabuľkovej prílohy). 

f. Študenti FZ v roku 2018 sa opakovane zúčastnili medzinárodných súťaží. 

Študentka ošetrovateľstva Simona Trnovcová získala prvú cenu na súťaži 

Florence 2018, ktorú organizuje sieť nemocníc „Svet zdravia a polikliník 

Procare“. Študentka odboru urgentná zdravotná starostlivosť Veronica 

Kubicová bola jednou z 10. laureátov medailí „cti Sophusa Falcka“, získala ju 

spolu s posádkou ZZS Falck, kde bola na odbornej praxi. Uvedená posádka, 

spolu s našou študentkou, ako náhodní svedkovia vytiahli z plameňov 

rodinného domu manželský pár a ich  najcennejšie veci do príchodu posádky 

hasičského a záchranného zboru. „Medaila cti Sophusa Falcka“ sa udeľuje od 

roku 1957 za výnimočné činy pri záchrane ľudského života, či majetku. 

Každoročne býva udelených len 10 medailí na svete. Tento rok medaila cti 

putovala do  Dánska, Švédska, Nemecka, Slovenska a Austrálie. 

Medzinárodný úspech dosiahla aj posádka študentov urgentnej zdravotnej 

starostlivosti v zložení Klaudia Kraváková, Zdenka Kovalčíková, Martin Mičo 

a Marek Ištok, výborné 6. miesto z počtu 37 posádok profesionálov 

a študentov. Medzi študentskými posádkami obsadili prvé miesto. Na 

medzinárodnej súťaži „Poučme sa z minulosti – Lešť 2018“ sa zúčastnili 

súťaže tri študentské posádky. Najlepšie boli hodnotení na 3.mieste posádka 
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Veronika Kubicová a Lenka Gunišová. Medzi profesionálmi sa na 1. mieste, 

v absolútnom poradí, umiestnila naša absolventka z roku 2017 Bc. Ivana 

Kubáňová, ktorá danú súťaž vyhrala aj ako študentka. 

g. V rámci KU boli ocenené rektorom dve študentky odboru urgentnej zdravotnej 

starostlivosti Dominika Boncová a Terézia Bosíková, ktoré boli  na základných 

a materských školách vyučovať žiakov „Prvú pomoc“. Uvedené aktivity boli 

vysoko ocenené samotnými riaditeľkami škôl, kde hravou formou poskytovali 

prvú pomoc pre žiakov. Študentka fyzioterapie bakalársky stupeň štúdia bola 

dňa 17.11.2018 ocenená cenou primátora mesta Ružomberok pri príležitosti 

„Dňa študentov“.  Ocenenie získala hlavne za svoju mimoškolskú aktivitu, vo 

svojom voľnom čase spolupracuje s pedagogickou fakultou v poradenskom 

centre pri polohovaní hendikepovaných študentov. Využíva novú 

fyzioterapeutickú metódu Ľubice Košíkovej, autoreflexnú posturálnu 

stabilizáciu. V rámci Fakulty zdravotníctva bolo ocenených spolu 42 

študentov. Navrhnuté ocenenia boli za reprezentáciu fakulty na odborných 

súťažiach, mimoškolské aktivity smerujúce k zvýšeniu kreditu fakulty, účasť 

na ŠVOČ, mimoriadne kvalitné záverečné práce a ďalšie hodné činy 

študentov. 

  

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

V rámci postgraduálneho vzdelávania Fakulta zdravotníctva spolu s ÚVN SNP-FN 

poskytuje špecializačné štúdium „Intenzívna starostlivosť o dospelých“. Úspešná absolventka 

získava špecializačný diplom v uvedenom štúdiu. V roku 2018 úspešne ukončilo 

špecializačné štúdium záverečnými skúškami 26 študentiek.  

Na fakulte sme pripravili pre AR 2019-20 akreditačný spis špecializačného študijného 

programu „Starostlivosť o kriticky chorých“. Postgraduálne štúdium v tomto odbore je  

určené pre absolventov študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť s minimálnou 

odbornou praxou 3 roky. Po zverejnení aktuálneho zoznamu špecializačných študijných 

odborov „Ministerstvom zdravotníctva vo vyhláške“, bude uvedený spis odoslaný na 

akreditáciu.   

 

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

 

Vedecko-výskumná činnosť fakulty je zameraná na ochranu, podporu a posilňovanie 

zdravia ľudí. Predovšetkým ide o snahu podporovať a chrániť zdravie, predchádzať vzniku 

chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, rodiny a celej 

komunity. Boli realizované vedecké aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej 

zdravotnej politiky a  plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných 

projektov (tabuľka č.19 a 20 a 21.) 

 

a. Členovia fakulty boli v roku 2018 spoluriešiteľmi projektov uvedených 

v nasledujúcej tabuľke.  
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Tab.č.6 
 

DOMÁCE PROJEKTY RIEŠENÉ  NA FZ KU V ROKU  2018 

Názov projektu 

Názov 

programu

/ 

identifikač

né číslo 

Grantová 

organizácia/ 

podporujúca 

inštitúcia 

Vedúci projektu  
Spoluriešitelia 

projektu 

Doba 

trvania 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v 2018 

Empirická štúdia 

vplyvu klimaktéria 

na zdravie žien 

 

029KU-

4/2016 

 

KEGA 

Doc. PhDr. Mária 

Kopáčiková, PhD. 

 

Doc. PhDr. 

Vladimír Littva, 

PhD., MPH.; 

PhDr. Eva 

Moraučíková, 

PhD.;  

PhDr. Eva 

Lazárová 

2016 

- 

2018 
6780,- € 

Možnosti 

interdisciplinárnej 

kooperácie pri 

realizovaní 

nefarmakologickej 

liečby seniorov v 

ústavných 

zariadeniach  

016KU-

4/2017 
KEGA  

PhDr. Katarína 

Zrubáková, PhD. 

 

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 

2016 

- 

2019 
2995,-€ 

Profesijná aplikovaná 

etika v študijných 

odboroch urgentná 

zdravotná 

starostlivosť a 

verejné zdravotníctvo 

pre potreby praxe - 

dvojjazyčné učebnice. 

007KU-

4/2018 
KEGA 

doc. PhDr. Mgr. 

Vladimír Littva, PhD, 

MPH 

doc. MUDr. 

Ivan Solovič, 

CSc., doc. 

MUDr. Milan 

Minárik, PhD., 

doc. RNDr. 

Soňa Hlinková, 

PhD.,  

PhDr. et Bc. 

Marek Šichman,  

Ing.Mgr. Imrich 

Andrási,  

Mgr. Dagmar 

Tomčányová,  

Mgr. Peter 

Kutiš 

2018 

-2020 
3264,€ 



18 

 

 
DOMÁCE PROJEKTY RIEŠENÉ  NA FZ KU V ROKU  2018 

Názov projektu 

Názov 

programu

/ 

identifikač

né číslo 

Grantová 

organizácia/ 

podporujúca 

inštitúcia 

Vedúci projektu  
Spoluriešitelia 

projektu 

Doba 

trvania 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v 2018 

Aplikovaný výskum 

orientovaný na 

vákuum medzi 

zdravotnou a 

sociálnou 

starostlivosťou o 

pacienta po 

prepustení zo 

zdravotníckeho 

zariadenia. 

019KU-

4/2018 
KEGA 

prof. PhDr. Monika 

Mačkinová, PhD. 

 

 

prof. MUDr. 

Anna 

Lesňáková, 

PhD.,  

MUDr. 

Vladimír 

Masaryk, PhD. 

2018-

2020 
396,€ 

Praktické postupy 

pre zdravotníckych 

záchranárov 

učebnica, workbook 

a multimediálne CD 

 

015KU-

4/2018 
KEGA 

doc. MUDr. Milan 

Minárik, PhD. 

doc. MUDr. 

Marián Šanta, 

CSc., Ing.Mgr. 

Imrich Andrási, 

PhDr. et Bc. 

Marek Šichman, 

Mgr. Dagmar 

Tomčányová 

2018-

2020 
4143,€ 

Potreba komplexnej 

diagnostiky 

metabolizmu železa 

pre účelnú terapiu 

anémií chronických 

ochorení.“   

1/11/2018  
Nadácia 

Mondi SCP 

MUDr. Jaromír Tupý, 

PhD 

doc. PhDr. Mgr. 

Vladimír Littva, 

PhD, MPH 

prof. MUDr. 

Anna 

Lesňáková, 

PhD., 

 

2018 

-2019 
15800,€ 

Rozvoj a podpora KU 

pri napĺňaní 

dlhodobého zámeru 

Tematická oblasť: 

2018.1. 

 MŠVVaŠ SR 

I. Andrási,    

A. Lesňáková,  

Z. Hudáková, V. 

Littva, 

 M. Nováková, L. 

Zachar,  

M. Šichman,  

M. Sekerák, 

 

2018 30 401,9€ 

Ozdravenia populácie  MŠVVaŠ SR  

doc. 

PhDr.Zuzana 

Hudáková, 

PhD., 

2017-

2020 
0,€ 
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DOMÁCE PROJEKTY RIEŠENÉ  NA FZ KU V ROKU  2018 

Názov projektu 

Názov 

programu

/ 

identifikač

né číslo 

Grantová 

organizácia/ 

podporujúca 

inštitúcia 

Vedúci projektu  
Spoluriešitelia 

projektu 

Doba 

trvania 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v 2018 

Randomizované  

dvojito zaslepené 

multicentrické  

klinické skúšanie 

 fázy 3 porovnávajúce 

Orteronel (TAK 700) 

plus 6rednizon 

s placebom plus 

7rednizon 

u pacientov 

s metastatickou 

kastrácii rezistentnou 

rakovinou prostaty 

bez predchádzajúcej 

chemoterapie 

Millenium 

Pharmaceu

ticals, Inc. 

C21004 

PPD  Slovak 

Republic, 

s.r.o. 

prof. MUDr. Lacko, 

A., CSc 
 2010- 

0,-€ 

 

Randomizované, 

kontrolované klinické 

skúšanie fázy 3 

porovnávajúce 

kabozantinib 

(XL184) a everolimus 

u pacientov s 

metastatickým 

karcinómom 

renálnych buniek, 

ktorý progredoval po 

predchádzajúcej 

liečbe VEGFR 

inhibítorom 

tyrozínkinázy 

Millenium 

Pharmaceu

ticals, Inc. 

XL184-

308 

PPD  Slovak 

Republic, 

s.r.o. 

prof. MUDr. Lacko, 

A., CSc. 
 2013- 

0,-€ 

 

 

 

Za FZ KU boli v  roku 2018 podané štyri projekty KEGA a dva projekty VEGA v rámci 

domácich grantových schém. Všetky projekty sú momentálne v štádiu posudzovania, 

výsledky budú známe koncom marca 2019 (nasledujúca tabuľka). 
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Tab.č.7 

PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2018 NA FZ KU 

Priradené číslo Hlavný riešiteľ 
Spoluriešitelia 

z FZ KU 
Názov Schválený 

015KU-4/2019 
PhDr. Lukáš 

Kober, PhD. 

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. 

Využívanie 

bariérových techník 

v prevencii 

a kontrole infekcií 

v ošetrovateľskej 

starostlivosti 

V štádiu 

posudzovania 

016KU-4/2019 
MUDr. Jaromír 

Tupý, PhD. 

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 

Hemostáza a jej 

poruchy 

V štádiu 

posudzovania 

014KU-4/2019 

doc. PhDr. 

Zuzana 

Hudáková, PhD 

Mgr. Marina Kolarová, Mgr. 

Ivana Aštaryová, Mgr. 

Miroslava Šutvajová, PhDr. 

Matúš Kozel, PhDr. Mária 

Lehotská, PhD., 

Implementácia 

diagnostickej 3D 

technológie v 

príprave 

fyzioterapeutov 

V štádiu 

posudzovania 

005KU-4/2019 

PhDr. Mgr. 

Mariana 

Magerčiaková, 

PhD. 

PhDr. Mária Novysedláková, 

PhD. , prof. MUDr. Anton 

Lacko, CSc. , doc. PhDr. Mária 

Šupínová, PhD., PhDr. Katarína 

Zrubáková, PhD., PhDr. 

Marcela Ižová, PhD., PhDr. 

Jana Lauková, PhD., Mgr. 

Miroslava Šutvajová, Mgr. Bc. 

Anna Králová, Mgr. Janka 

Moravčíková. 

Zdravotná 

gramotnosť 

pacientov s 

kardiovaskulárnymi 

ochoreniami v 

kontexte možností 

jej determinácie 

edukačnou 

činnosťou 

zdravotníckych 

pracovníkov 

 

APVV-18-

14945 

prof. PhDr. 

Monika 

Mačkinová, PhD. 

prof. MUDr. Anna Lesňáková, 

PhD. 

doc. PhDr. Vladimír Littva, 

PhD. MPH. 

Prechodová 

zdravotno sociálna 

starostlivosť o 

občanov po 

prepustení zo 

zdravotníckeho 

zariadenia 

V štádiu 

posudzovania 
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APVV 

1/0373/19 

RNDr. PaedDr. 

Nováková 

Mária, PhD., 

doc. PhDr. Mgr. Vladimír 

Littva, PhD, MPH., prof. 

MUDr. Anna Lesňáková, PhD., 

doc. RNDr. Soňa Hlinková, 

PhD., doc. RNDr. Jaroslav 

Timko, PhD. 

Monitoring výskytu 

vybraných, 

kliešťami 

prenášaných 

pôvodcov ochorení v 

Liptovskej kotline 

V štádiu 

posudzovania 

b. V rámci projektov podporovaných zo zahraničných grantových schém bolo na 

našej fakulte v roku 2018 v riešení  7  projektov z toho boli tri nové, začaté v roku 

2018. Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich projektoch sú v nasledujúcej 

tabuľke. 
Tab.č.8 

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2017 NA FZ KU 

Názov projektu 

Názov 

programu/ 

identifikačné 

číslo 

Grantová 

organizácia/ 

podporujúc

a inštitúcia 

Vedúci projektu 

a spoluriešitelia 

projektu 

Doba 

trvania 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v 

2017 

Randomizované klinické 

skúšanie fázy III na 

vyhodnotenie účinnosti a 

bezpečnosti kombinácie 

enzalutamidu a 

leuprolidu, monoterapie 

enzalutamidom a 

kombinácie placeba a 

leuprolidu u mužov s 

vysokorizikovým 

nemetastatickým 

karcinómom prostaty 

progredujúcim po 

definitívnej liečbe.” 

(Skúšanie) 

Quintiles 

Eastern 

Holdings 

GmbH 

Viedeň   

MDV3100-

14-

ASAGlobal 

Template 

Medivation, 

Inc. 

prof. MUDr. Anton 

Lacko, CSc. 

2014-

2019 
7 650,-€ 

Randomizované, dvojito 

zaslepené, multicentrické 

klinické skúšanie fázy III 

s paralelnými skupinami, 

na zhodnotenie účinnosti 

a bezpečnosti 

DCVAC/PCa v 

porovnaní s placebom u 

mužov s metastatickým 

kastračne rezistentným 

karcinómom prostaty 

vhodných na 

chemoterapiu prvej línie 

Chiltern 

International, 

s.r.o.Praha   

2012-002814-

38  protokol 

SP005 

Sotio a.s. 

Praha CZ 

prof. MUDr. Anton 

Lacko, CSc. 

2014-

2019 
0,-€ 
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Randomizované, dvojito 

zaslepené, placebom 

kontrolované, 

multicentrické klinické 

skúšanie fázy 3, 

hodnotiace analgetickú 

účinnnosť a bezpečnosť 

subkutánne podávanie 

skúšaného produktu 

tanezumab (PF-

04383119) u účastníkov 

s nádorovou bolesťou 

prevažne v dôsledku 

kostných metastáz, 

užívajúcich základnú 

liečbu opiátmi 

Pfizer Inc, 

číslo 

protokolu 

štúdie 

A4091061, 

kódové číslo 

projektu 

14PFZ0373 

inVentiv 

HealthClinic

al UK LTD, 

Thames 

House, 1719 

Marlow 

Road, 

Maidenhead, 

Berkshire, 

SL6 7AA 

UK, 

(14PFZ320). 

prof. MUDr. Anton 

Lacko, CSc. 
2016- 0, € 

Medzinárodné, 

randomizované, dvojito 

zaslepené, placebom 

kontrolované klinické 

skúšanie fázy 3 na 

určenie účinnosti a 

bezpečnosti 

enzalutamidu spolu s 

androgénnou 

deprivačnou terapiou 

(ADT) v porovnaní s 

placebom plus  ADT u  

pacientov s 

metastatickým 

hormonálne senzitívnym 

karcinómom prostaty 

Astellas Phar

ma Global 

Development, 

Inc,Protocol 

č.: 9785-CL-

0335    INC 

Research UK 

Limited 

Blackwater, 

CAMBERLE

Y Surrey GB 

 

Pharmaservic

e, s.r.o. Praha 

prof. MUDr. Anton 

Lacko, CSc 
2017- 20 604,- € 

Zhodnocení 

ergoterapeutické 

intervence se zaměřením 

na   geriatrickou 

klientelu v ÚK. 

Projekt  JEP-

IGS-2018-72-

001-1. 

UJEP v Ústi 

nad Labem –. 

 

Mgr. Michal Vostrý 

(JEP), spoluriešiteľ 

doc. PhDr. Zuzana 

Hudáková, PhD 

2018 0,-€ 

 

c. Katedra VZ sa zapojila do celosvetového projektu sledovania nozokomiálnych     

infekcií (NI). Spolupráca začala zapojením Kliniky anestéziológie a intenzívnej 

medicíny (KAIM) ÚVN SPN FN do medzinárodnej prospektívnej multicentrickej 

štúdie zameranej na identifikáciu a redukciu počtu nozokomiálnych infekcií a ich 

dôsledkov. Projekt je koordinovaný Medzinárodným konzorciom pre kontrolu 

nozokomiálnych infekcií (International Nosocomial Infection Control Consortium 

(INICC)), ktoré sídli v Buenos Ires v Argentíne a jeho pôsobenie a výsledky sú 

akceptované SZO (Svetovou zdravotníckou organizáciou) a Centrom pre kontrolu 

Projekt Merania 

koncentrácie oxidu 

dusnatého vo 

vydychovanom vzduchu 

pomocou analyzátora 

oxidu dusnatého zn. 

Medisoft  FeNO 

Č.844/2018R

E 

Združenie 

súkromných 

lekárov so 

sídlom v 

Krakowe 

Doc. PhDr. Zuzana 

Hudáková, Mgr. 

Teresa Friediger. Prof. 

MUDr. Anna 

Lesňáková 

2018 500,-€ 

Cestou zdravia ku 

kariére 

POWR.03.01.

00-00-

S182/15 

Univerzita 

Jana 

Kochanowski

ego Kielce 

Poľsko 

PhDr. Renata 

Darmošová 
2018 1147,99€ 
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ochorení (CDC). Na projekte participuje RNDr. Soňa Hlinková, PhD. a doc. 

MUDr. Anna Lesňáková, PhD. Zapojením sa do INICC štúdie prinieslo zavedenie 

surveillance nozokomiálnych (NI) na KAIM, ktoré by malo priniesť relevantné 

údaje, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vhodné a cielené  intervenčné metódy. 

Takéto údaje budú mať celoslovenský význam, pretože v súčasnosti nie je k 

dispozícií veľa validných údajov týkajúcich sa NI. 

d. Zapojením sa katedry verejného zdravotníctva do celosvetového projektu 

sledovania nozokomiálnych infekcií (NI) si sľubujeme získanie relevantných 

údajov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vhodné a cielené intervenčné metódy. 

Takéto údaje budú mať celoslovenský význam, pretože v súčasnosti nie je 

k dispozícií veľa validných údajov týkajúcich sa NI. Keďže ide o využitie 

výsledkov z oblasti výskumu do praxe, výhody tohto výskumu by mal pocítiť 

najmä pacient.  

Katedra fyzioterapie spolupracovala na výskumnom projekte „Markery a 

mechanizmy vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu a asistovaná 

robotizovaná rehabilitácia pri CMP“ s Dr. Halinou Romualdou Ziębou z Poľska v 

spolupráci s Neurologickou klinikou UVN SNP Ružomberok- FN, ktorý bol 

podporený EU ITMS 26220220099 pri testovaní pacientov po CMP na prístroji 

Biodex. Pracovníci katedry fyzioterapie tiež spolupracovali na spoločnych 

výskumoch s Uniwersytetom Rzeszowskim v Rzeszowe v oblasti rehabilitácie a 

výsledky boli publikované na domácich a zahraničných konferenciách.  

e. Fakulta nemá aktivity týkajúce sa tejto oblasti. 

f. Fakulta nemá aktivity týkajúce sa tejto oblasti. 

 

 

        VI.     Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
 

Fakulta zdravotníctva nemá akreditáciu na habilitačné konania. 

 

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

 
FZ KU k 31.12.2018 zamestnávala  84 zamestnancov vo fyzických osobách, 

v prepočítaných osobách podľa pracovného úväzku 61,43. Z celkového počtu 84 
zamestnancov bolo 70 učiteľov (83% zamestnancov) a 14 nepedagogických pracovníkov 
(17% zamestnancov). Počet vysokoškolských učiteľov, vedeckých, administratívnych 
a prevádzkových pracovníkov vo fyzických osobách uvádza nasledujúca tabuľka. 
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Tab.č.9 

 
 
Tab.č.10 

Priemerný vek vysokoškolských učiteľov na funkčných miestach 

Funkčné miesto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PROFESOR 67 64 64 65 64 64 

DOCENT 56 57 58 59 60 61 

ODBORNÝ ASISTENT (s PhD.) 46 49 51 49 50 48 

ASISTENT 47 50 50 54 54 51 

LEKTOR - 45 46 46 40 - 

 
 
Tab.č.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vysokoškolských učiteľov, vedeckých, administratívnych a prevádzkových pracovníkov vo fyzických 
osobách 

Pracovníci – 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vedeckí pracovníci 0 0 0 0 1 0 

Interní učitelia – pracovné zmluvy 55 84 81 78 78 70 

Externí učitelia – dohody o pracovnej 
činnosti 

 

16 ex. 

učiteľov + 
103 

mentorov 
odb.praxe 

15 ex. 

učiteľov + 
91 

mentorov 
odb.praxe 

13 ex. 

učiteľov + 
25 

mentorov 
odb.praxe 

5 ex. 

učiteľov + 
17 

mentorov 
odb.praxe 

8 ex. 

učiteľov + 
18 

mentorov 
odb.praxe 

9 ex. 

učiteľov 

+ 
17 

mentorov 
odb.praxe 

Administratívni pracovníci 10 10 8 7 7 8 

Odborní pracovníci 3 3 1 1 1 1 

Prevádzkoví pracovníci 6 6 5 5 5 5 

Štruktúra funkčných miest VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV 2018 vo fyzických osobách 

 PROFESOR DOCENT 
ODBORNÝ 

ASISTENT 

ODBORNÝ  

ASISTENT 

BEZ PhD. 

ASISTEN

T 

OŠETROVATEĽSTVO  4 9  5 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO  7 1  3 

URGENTNÁ ZDR. 

STAROSTLIVOSŤ 
1 3 1  4 

FYZIOTERAPIA 1 3 3   

LABOR. VYŠETR. METÓDY  3 5  5 

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA 1 3 2  6 

Spolu / Total 3 23 21  23 
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Tab.č.12 

Štruktúra funkčných miest NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 2018   

vo fyzických osobách 

KANCELÁRIA 

DEKANA, PRODEKANOV 

2x referent 

 
  

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE 2x referent   

EKONOMIKA 1x tajomník 

1 x 

ekonomický 

referent 

1x personálno-

mzdový 

referent + 

referent 

doktorandskéh

o štúdia 

SEKRETARIÁT KATEDIER 
1x 

sekretárka 
  

ODDELENIE INFORMATIKY 
1x odborný 

pracovník 
  

PREVÁDZKA 
1x údržbár 

vodič 

2x 

informátor 

2x 

upratovačka 

 

 
Tab.č.13 

Počty vysokoškolských učiteľov  vo fyzických osobách k 31.12.2018 

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PROFESOR 3 4 4 4 3 3 

DOCENT 19 19 20 21 23 23 

ODBORNÝ ASISTENT s PhD. 20 26 24 25 25 21 

ASISTENT bez PhD. 13 16 16 10 25 23 

LEKTOR 0 19 17 18 2  

SPOLU 55 84 81 78 78 70 

 

 

V dlhodobom zámere Fakulty zdravotníctva pre rok 2018 bolo stanovené zintenzívnenie 

kvalifikačného rastu mladých pedagógov na našej fakulte. Všetci pedagógovia na fakulte sa 

v roku 2018 snažili publikovať výsledky svojho výskumu. Vedenie fakulty si uvedomuje 

slabé miesta v tejto oblasti, a preto zvažuje možnosť vytvoriť Fond na podporu vedy na FZ 

KU, ktorý by mal za cieľ za striktných podmienok podporiť publikačnú a vedeckú prácu na 

našej fakulte. Zamestnanci katedry ošetrovateľstva získali v roku 2018 nasledovné ocenenia 

a uznania: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. – cena primátora mesta za celoživotný 

prínos pre mesto Ružomberok, za podporu rozvoja ÚVN SNP-FN a skvalitňovanie zdravotnej 

starostlivosti v regióne (11.10.2018), PhDr. Lukáš Kober, PhD. – udelené ocenenie „Biele 

srdce“ v kategórii sestra v praxi na regionálnej úrovni (11.5.2018), PhDr. Michaela Vicáňová, 

PhD. – udelené ocenenie v kategórii sestra – pedagóg na regionálnej úrovni (11.5.2018).  

Na Fakulte zdravotníctva bol v roku 2018 pre mobility akademických pracovníkov 

spustený iba program Erasmus+. Mobilitu Erasmus+ absolvovali v akademickom roku 

2017/2018 zamestnanci fakulty spolu dvadsať krát (17 zamestnancov ako výučba, traja ako 

školenie). Zúčastnilo sa šestnásť zamestnancov našej fakulty, dvanásti absolvovali mobilitu 

jeden krát za akademický rok, štyria vycestovali dva krát. Univerzitu v Českej republike si pre 

svoj Erasmus+ pobyt vybralo deväť zamestnancov  (Západočeská Univerzita v Plzni- 4 

zamestnanci, Univerzita J. E .Purkyně v Ústí nad Labem- 2 zamestnanci, Vysoká škola 

polytechnická, Jihlava – 2 zamestnanci, Univerzita Karlova, Praha – 1 zamestnanec), štyria 

navštívili univerzitu v Poľsku (J. Kochanowski University Kielce – 2 zamestnanci, 
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Uniwersitet Pedagogiczny w Krakowie- 1 zamestnanec, Wysza Szkola Biznesu a 

Przedsieborczosci Ostrowiec – 1 zamestnanec) a štyria boli v Slovinsku (University of 

Maribor).  

V akademickom roku 2017/2018 sme prijali v rámci programu Erasmus+ spolu dvadsať 

akademických pracovníkov zo zahraničia (17 kolegov na výučbu, traja na školenie). Sedem 

vyučujúcich zo zahraničia obohatilo svojimi prednáškami vyučovanie na katedre 

ošetrovateľstva, deväť na katedre fyzioterapie a štyria na katedre verejného zdravotníctva. 

Najviac kolegov bolo z univerzít v Poľsku (J. Kochanowski University Kielce – 7 

zamestnancov, Uniwersytet Rzeszowski – 3 zamestnanci, College of Business and 

Enterprenurship Ostroviec – 4 zamestnanci), a tiež z Českej republiky (Západočeská 

Univerzita v Plzni- 3 zamestnanci, Univerzita J. E .Purkyně v Ústí nad Labem- 2 zamestnanci, 

Vysoká škola polytechnická, Jihlava – 1 zamestnanec).  

Pre snahu hľadať nové kontakty pre medzinárodnú spoluprácu našich pedagógov 

plánujeme sa zapojiť aj do iných programov, ktoré umožňujú výmenu skúseností 

a vyučujúcich i študentov (CEEPUS). Zamestnanci katedry laboratórnych vyšetrovacích 

metód v zdravotníctve (LVM), katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti (UZS) a katedry 

fyzioterapie (FYZ v akademickom roku 2017/2018 sa zapojili do začínajúceho projektu na 

Fakulte zdravotníctva, ktorého hlavnou myšlienkou a cieľom je prispieť k zvýšeniu 

povedomia o zdraví a prírode u obyvateľov Ružomberka, aby Ružomberčania pocítili význam 

KU vo svojom meste.  

Zástupcovia študentov a vyučujúcich z jednotlivých katedier fakulty si pripravili 

a prezentovali prednášky u žiakov základných škôl (v akademickom roku 2017/2018 to bola 

hlavne ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku), z katedry LVM prednáška o kliešťoch aj s ukážkou 

živých kliešťov, z katedry UZS praktické ukážky z úvodu do prvej pomoci a z katedry FYZ 

uskutočnili merania zakrivenia chrbtice a klenby chodidla. Cieľom je v týchto aktivitách 

pokračovať tak, aby sme medzi obyvateľmi Ružomberka šírili dobré meno Katolíckej 

univerzity  a prispeli k rozvoju komunity, v ktorej sa KU nachádza.  

 

Členstvo v zahraničných vedeckých redakčných, akademických a iných významných 

orgánoch, ocenenia, certifikáty a osvedčenia 

 

Andrási, Imrich: 

- Generálny sekretár Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. 

- Slovenská rektorská konferencia - expert v pracovnej skupine pre tvorbu študijného               

odboru Zdravotnícke vedy.  

- Asociácia vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych vedách, 

člen pracovnej skupiny pre urgentnú zdravotnú starostlivosť. 

- IMRUA - International Fire and EMS Motorcycle Response Unit Association, člen            

Medzinárodnej asociácie hasičských a záchranárskych motocyklových ambulancií 

ZZS. 

Domenik, Jozef: 

- Spoločnosť všeobecného lekárstva pri SLS, SR 1990 

- Spoločnosť pracovného lekárstva pri SLS, SR 1991 

- Slovenská internistická spoločnosť pri SLS, SR 1990 

- Spolok lekárov Ružomberok – SLS, Dozorná rada, člen 2009  

- Vedecká rada KU Ružomberok, člen 2009 

- Akademický senát FZ KU Ružomberok, predseda 2008 

- Akademický senát KU Ružomberok, člen 2008 

- Zdravotnícke štúdie, FZ KU Ružomberok, člen redakčnej rady 

Dubinský, Pavol: 



27 

 

- SLK (Slovenská lekárska komora): ID 5199 

- GMC (General Medical Council): limited registration (1993- 

- Odborné spoločnosti: Predseda Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie SLS 

(2010-) 

- Člen  viacerých spoločností v SLS (Slovenská lekárska spoločnosť),  

- ESTRO (Európska spoločnosť pre rádioterapiu a onkológiu),  

- ASTRO (Americká spoločnosť pre radiačnú onkológiu),  

- UICC  (Medzinárodná spoločnosť proti rakovine) 

- Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor radiačná onkológia (2007-) 

- Člen etickej komisie VOÚ, a.s.(2006-) 

- Predseda Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony v odbore radiačná onkológia 

(2008-) 

- Dlhoročný člen interdisciplinárnych komisií pre nádory hlavy a krku, urologické 

malignity a nádory CNS 

- Vedenie a plánovanie klinických štúdií v onkológii, vrátane klinických štúdií fázy III: 

v oblasti liečby bolesti, karcinómu prostaty, folikulového lymfómu, glioblastoma 

multiforme a nádorov hlavy a krku 

Hlinková, Soňa:  
- Medzinárodné konzorcium pre kontrolu nozokomiálnych infekcií (International 

NosocomialInfection Control Consortium (INICC)), Argentína, 2010 

- Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz SR, ČR, 2010 

Hudáková, Zuzana: 

- Člen VR Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku (2005), obnovené od r. 2013 

- Člen redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Fakulty zdravotníctva KU 

v Ružomberku „Zdravotnícke štúdie“ or r. 2008 

- Člen redakčnej rady vedecko-odborného časopisu v Břeclavi „Eniologie“  

Ižová, Marcela:  

- Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.  

- Člen Slovenského Červeného kríža.  

Kadučáková, Helena: 

- Člen redakčnej rady: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Akademia Medycznaim. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu.  

- 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.  

- 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. 
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- 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. 

Kališ, Adrian: 

- Člen Slovenskej spoločnosti patológov 

- Člen SDIAP (Slovenská divízia medzinárodnej akadémie patológie)  

Kober, Lukáš: 

- 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, 

- Pielęgniarstwo specjalistyczne, Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej.  
- 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. 

Kodaj, Ján: 

-   Člen SRS  

-   Člen SKVIR  

-   Prezident Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie pri SLS  

-   Krajský odborník pre rádiológiu ŽSK 

Kopáčiková, Mária: 

- Člen redakčnej rady Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku  

- Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.  

- Člen Slovenského Červeného kríža.  

Lesňáková, Anna:  

- Slovenská infektologická spoločnosť pri SLS, Bratislava 1983, člen výboru SSI  od   

juna 2011 

- Slovenská imunologická spoločnosť pri SLS, Bratislava 1983 

- Slovenská chemoterapeutická spoločnosť pri SLS, Bratislava 1983 

- Slovenská hepatologická spoločnosť pri SLS, Bratislava 1983 

- Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz SR, ČR, 2010 

- Člen Slovenskej komory lekárov 

- Vedecká rada Fakulty zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, 

Ružomberok, 2005 – člen 

Lacko, Anton: 

- Člen VR Katolícka univerzita v Ružomberku (2005-) 

- Člen VR Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku (2005-) 

- Člen VR  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

(2008-) 

- Člen Association Du Corps De Santé Internationale De Notre Dame De Lourdes 

- Člen of the European Association of Nuclear Medicine 

- Člen of the European society of Cardiology 

- Člen ČLS kardiologickej, nukleárnej medicíny 

- Člen SLS-internistickej, kardiologickej, angiologickej, nukleárnej medicíny 

- Člen redakčnej rady Medicina Militaris Slovaca (1999-)  

- Člen redakčnej rady „Studia Medyczne Akademii Swietokrryskej, Klielce (2008-) 
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- Člen redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Fakulty zdravotníctva KU 

v Ružomberku „Zdravotnícke štúdie“  

Lehotská, Mária: 

- Člen redakčnej rady Časopis Kuriér, KU Ružomberok. 

- Člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.  

- Člen Slovenského Červeného kríža.  

- Člen organizačného tímu pre UTV na Katolíckej univerzite v Ružomberku.   

Lepej, Ján: 

- Slovenský koordinátor pre štandardizáciu a kvalitu EANM ( 2000-) 

- Člen výboru Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny ( 2003-) 

- Externý expert Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA - International 

Atomic Energy Agency)  

- Predseda kontrolnej rady SSNMaRH (2013-) 

- Člen redakčnej rady - Nuclear Medicine Review CEE (od 1999-) 

- Člen redakčnej rady - Laboratórna diagnostika, SK (od 2001-) 

- Člen redakčnej rady - World Journal of Nuclear Medicine (od 2002-) 

Littva, Vladimír  

- ESPMH – The European Society for Philosophy of Medicine and  Health Care, 

NIJGMEN, Holandsko, 2007 

- ACPA – American Catholic Philosophical Association Charlottetown, USA, 2008 

- CRVP – Council for Research in Values and Philosophy,   Washington, USA, 2008 

- Slovenská lekárska spoločnosť – sekcia Vzdelávania v zdravotníctve, Bratislava, SR, 

2007 - člen 

- RVŠ – Rada vysokých škôl SR, MŠ SR, Bratislava, SR, 2007 - člen 

- Vedecká rada Fakulty zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, 

Ružomberok, 2005 – člen 

Magerčiaková, Mariana: 

- 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). 

- 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 Asociáce UTV. 

- Člen Vedeckej rady 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. 

Majerský, František: 
- Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. 

Minarik, Milan:  
- Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, člen. 

- European society of  Anaesthesiology, člen. 

- European Society of Intensive Care Medicine, člen. 

- European Resuscitation Council, člen. 

Moraučíková, Eva: 

- Člen redakčnej rady Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. 
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- Moderní gynekologie a porodnictví (Časopis pro posgraduální vzdělávaní gynekologů, 

porodníků a porodní asistentky). 

- 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. 

- Člen Správnej rady KU (od 7.12.2018) 

Porvazník, Igor: 

- Člen ERL - TB net (European reference laboratory - TB net) pri ECDC 

Rutowski, Ján, Antoni: 

- Člen Vedeckej rady FZ KU Ružomberok; 

- Členstvo v redakčných radách v medzinárodných a domácich časopisoch a 

zborníkoch:  Časopis - Zdravotnícke štúdie, Ružomberok; 

- Člen Vedeckej rady  Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski, Pol'sko; 

- Člen a podpredseda (vice-Head) v Bioetickej komisie v Lekarskej Komorie  (Polish 

Physician Chamber in Tarnow, Pol'sko)  od 1999 – doteraz; 

- Člen in the PTL (Polskie Towarzystwo Lekarskie) odd. v Tarnowie, Pol'sko,  od 1987 

– doteraz. 

Simočková, Viera: 

- Člen redakčnej rady Odborný časopis Sestra. 

- Zdravotnícke štúdie – Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Solovič, Ivan: 

- Člen medzinárodnej organizácii – od roku 1997 člen IUATLD – International Union 

Against Tuberculosis and Lung Diseases. 

- Člen medzinárodnej organizácii – od roku 1997 člen IUATLD – International Union 

Against Tuberculosis and Lung Diseases 

- Viceprezident International Union against Tuberculosis and Lung Diseases, Europa od 

roku 2012 – 2015 

- Prezident International Union against Tuberculosis and Lung Diseases, Europa region 

na roky 2015-2017 v súčasnosti past-president 

- Člen ERS – European Respiratory Society v rokoch 2009-2011 národný delegát 

- Od r.2015 vedúci pracovnej skupiny ERS pre tuberkulózu ERS WG Tuberculosis 

- Člen TB NET – sekcia klinika tuberkulózy od roku 1999 

- Člen člen výboru SPFS od roku 1999, od roku 2003 I. podpredseda spoločnosti, od 

11/08 vedecký sekretár  výboru 

- Člen v redakčnej rade Respiro - časopisu pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii 

a ftizeológii 

- Člen správnej rady neziskovej organizácie „Jeseň života“, Kvetnica 2007- 2011 

- Člen Vedeckej rady Slovenskej lekárskej komory od r. 2007 

- Člen Vedeckej rady Fakulty zdravotnictva KU v Ružomberku od r. 2009 

- Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor sociálne lekárstvo 

a organizácia zdravotníctva od roku 2009 

Šichman, Marek: 

- Predseda Vzdelávacej komisie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. 

Timko Jaroslav: 

- Člen Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS 

- Člen Probiotickej sekcie pri SSAKI SLS 

- Člen Vedeckej rady FZ KU Ružomberok 

Tomčanyová, Dagmar: 

- Predseda Odbornej komisie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. 



31 

 

- Predseda občianskeho združenia Salus Vitalis, zamerané na výučbu a tréning zásahov 

pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb. 

Tvrdík, Emil: 

- Člen výboru Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) 

Tupý, Jaromír: 

- Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti 

- Člen Vedeckej rady FZ KU Ružomberok 

- Člen Vedeckej rady KU Ružomberok 

- predseda redakčnej rady časopisu Zdravotnícke štúdie 

Vicáňová, Michaela: 

- Udelené ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra pedagóg na regionálnej úrovni, máj 

2018. 

Zachar, Lukáš: 

- Člen Společnosti Radiologických Asistentú České republiky (2001- ) 

- Člen Spoločnosti Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky (2006- )  

- Člen Českej Společnosti na Ochranu před Zářením (2009- 

- Člen Slovenskej Spoločnosti Nukleárnej Medicíny a Radiačnej Ochrany (2010-) 

 

 

VIII. Podpora študentov 

 

     Podpora študentov na jednotlivých katedrách je zabezpečená možnosťou pridelenia 

motivačných a sociálnych štipendií. Fakulta sa snaží u študentov podporovať mimoškolskú 

aktivitu, zapojenie sa do vedecko-výskumnej práce alebo odbornej činnosti.  Študenti môžu 

byť ocenení za aktívnu činnosť na katedre,  prípadne za reprezentáciu fakulty či univerzity. 

Podpora výučby je realizovaná na katedrách aj v rámci pravidelných konzultačných hodín 

pedagógov, ktoré sú pravidelne aktualizované na výveskách a internetových stránkach 

fakulty.  Študentom na podporu štúdia majú k dispozícii odborné učebne, ktoré sú vybavené 

zdravotníckymi modelmi a inými pomôckami. Vytvorené sú: Odborná učebňa anatómie 

a fyziológie, odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci,  odborná učebňa pre informačné 

technológie s dôrazom na e-Health vybavenou 20  notebookmi. Študenti môžu využívať vo 

všetkých priestoroch Fakulty zdravotníctva wifi pripojenie. K prehľadu o stave ISIC slúži 

univerzitný terminál umiestnený v priestoroch fakulty. Počas pracovnej doby zabezpečuje 

študentom komunikáciu študentom študijné oddelenie a sekretariát katedry.  

Pracovníci a študenti katedier v roku 2018 sa zúčastnili na viacerých akciách, ktoré boli 

organizované katedrou, fakultou, KU, prípadne v spolupráci s 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“ 

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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Študenti majú počas štúdia vytvorené podmienky potrebné k zabezpečeniu odbornej 

klinickej praxe na klinických pracoviskách, na základe zmlúv o praktickej výučbe 

s nemocnicami a zariadeniami a to s:  Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – 

FN, Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Poprade, v Liptovskom Mikuláši, v 

Dolnom Kubíne, Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach, Inštitútom 

nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciah, FNsP v Žiline, Dolnooravskou nemocnicou 

s poliklinikou v Dolnom Kubíne, Nemocnicou Poprad, NRC v Kováčovej, Kúpeľoch Lúčky, 

Medicentrum a SPINN v Ružomberku, strediská záchrannej zdravotnej služby FALCK 

ZÁCHRANNÁ a Záchrannou službou v Košiciah, Horskou záchrannou službou, Operačným 

strediskom záchrannej zdravotnej služby SR, SALUS VITALIS, Slovenským Červeným 

krížom, Národným endokrinologickým ústavom v Ľubochni, ambulanciami všeobecných 

lekárov, ADOS, pracoviskami Spišskej katolíckej charity  a  agentúrami domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti. Rozsah počtu hodín praktickej výučby pre každý študijný 

program je špecifikovaný v brožúre o štúdiu a v denníkoch praxe v súlade s akreditačným 

spisom a nariadením MZ SR. 

 

 

IX. Podporné činnosti vysokej školy 

 

V rámci univerzity je študentom k dispozícii „Poradenské centrum KU“, ktoré ponúka 

kariérne poradenstvo, psychologické poradenstvo, sprostredkúva sociálne a právne 

poradenstvo. Poskytuje  služby pre študentov so špecifickými potrebami. Dôležitú službu 

študentom v podobe aktivít duchovného, spoločenského, kultúrneho a športového rázu 

zabezpečuje „Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka“.  

Univerzitná knižnica KU študentom zabezpečuje bibliografickú registráciu, evidenciu 

publikačnej činnosti, odbornú literatúru, odborné periodiká, dennú tlač, prístup 

k elektronickým databázam, pri využívaní informačných technológií poskytuje konzultačné 

služby. 

Študenti môžu využívať stravovacie a ubytovacie zariadenia univerzity.  Majú možnosť 

výberu z troch stravovacích zariadení s ponukou obedov a večerí. Univerzita ponúka 

študentom ubytovanie v študentských domovoch, v penziónoch, v internátoch. Školské 

internáty sú  po celkovej rekonštrukcii. Každá bunka je vybavená sociálnym zariadením 

a poschodie kuchynkou. Študentom je k dispozícii  počítačová miestnosť, kde je 60 počítačov, 

kaplnka, spoločenská miestnosť, práčovňa, terasa a pod. 

 

X. Rozvoj vysokej školy 

 

V rámci rozvojových projektov bol v roku 2018 KU priaznaný rozvojový projekt z 

MŠVVaŠ v tematickej oblasti 2018. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých 

zámerov. Fakulta zdravotníctva zaradila do podporovaných aktivít podporu vedecko-

výskumných kompetencií doktorandov a zvýšenie ich zapojenosti do projektovej 

a publikačnej činnosti, organizovanie celoslovenskej ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych 

odboroch, podpora zručností študentov odboru Rádiologická technika v súlade 

s novelizovanou smernicou rady 59/2013 EURATOM, podpora kvalitného vzdelávania 

a rozvoj kľúčových kompetencií študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. V roku 

2018 boli financie na tento projekt schválené.  
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XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 

 

Fakulta zdravotníctva využívala v akademickom roku 2017/2018 na zahraničné mobility 

iba program Erasmus+. Keďže v rámci tohto programu nie je problém s vyslaním našich 

študentov do zahraničia, ale naopak, k nám prichádza čoraz menej študentov, plánujeme sa 

zapojiť aj do ďalších medzinárodných sietí (CEEPUS). V programe Erasmus+ sa nám 

v akademickom roku 2017/2018 podarilo prvý krát vyslať na študijný pobyt študentov 

z odboru rádiologická technika. Študenti aj ich vyučujúci na Fakulte medicíny Ostravskej 

univerzity boli s týmto pobytom nadmieru spokojní, preto by sme chceli podporiť aj ďalších 

študentov, aby využili možnosť študovať v zahraničí. Pri vybavovaní stáží (hlavne v letnom 

období) sa nám podarilo osloviť ďalšie nemocnice a zariadenia. Našu školu oslovil MUDr. 

Devečka s ponukou stáží pre našich študentov rádiologickej techniky na Klinike Technickej 

Univerzity v Mníchove.  

 

XII. Systém kvality 

 

Systém kvality na FZ KU sa momentálne formuje v spolupráci s Rektorátom KU. Na 

rektoráte pravidelne prebiehajú zasadnutia členov pracovného tímu, ktorí koordinujú postupy 

implementácie systému kvality za jednotlivé oblasti. Tím je zložený z poverených 

pracovníkov jednotlivých fakúlt zodpovedných za danú oblasť. Základným dokumentom KU 

vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality KU. Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je 

vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, reflektujúc medzinárodne uznávané normy ESG (Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), smernice 

upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie kreditov (European 

Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label), Dodatku k diplomu (Diploma 

Supplement – DS label) a kritériá komplexného systému manažérstva kvality podľa 

európskeho modelu CAF (The Common Assessment Framework). Fakulta sa riadi 

smernicami KU: Smernica rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému 

zabezpečovania kvality na KU v Ružomberku, Smernica rektora č. 7/2010 o príprave 

a zavedení systému manažérstva kvality na KU, Metodický pokyn č. 1/2013 Systém 

vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania podľa ESG na KU v Ružomberku a smernicou 

FZ KU - Metodický pokyn č. 1/2013 Systém vnútorného zabezpečenia kvality na Fakulte 

zdravotníctva KU v Ružomberku. 

Fakulta v roku 2018 vydala vnútorné predpisy: Metodické usmernenie FZ KU 

v Ružomberku o formálnej úprave a náležitostiach písomnej práce k dizertačnej skúške, 

dizertačnej práce a autoreferátu dizertačnej práce, Nariadenie dekana FZ KU v Ružomberku 

č. 1/2018, ktorým sa upravujú podmienky vysielania zamestnancov na pracovné cestey 

a Smernicu dekana FZ KU a riaditeľa ÚVN SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN KU.  

 

 

 

XIII. Kontaktné údaje 

 

Fakulta zdravotníctva KU 

Námestie Andreja Hlinku 48 

      Ružomberok 034 01 

      IČO: 37 80 12 79 

      DIČ: 20 21 51 24 27 

 

https://intranet.ku.sk/system-kvality/politika-kvality/
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XIV. Sumár (Executive summary) 

 

 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 v Českej republike. 

Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva sa v roku 2018 zúčastnili na sprievodných 

akciách, ktoré boli organizované samotnou katedrou alebo inými inštitúciami. 

Katedra fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v akademickom roku 2017/2018 vykonáva vzdelávanie v študijnom programe „Fyzioterapia“ 

v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme v slovenskom 

jazyku. Činnosť katedry riadi vedúci katedry v spolupráci s internými a externými 

zamestnancami fakulty a klinickými pracoviskami. Jej pedagogickí pracovníci sa podieľajú aj 

na výučbe odborných predmetov v ďalších  študijných programoch, rozvíjajú vzájomnú 

spoluprácu medzi jednotlivými katedrami v oblasti vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti. V 

roku 2018 katedra sa priebežne zapájala do aktivít organizovaných Fakultou zdravotníctva 

KU. Zamestnanci katedry sa zúčastňovali a podieľali na organizovaní domácich 

a medzinárodných konferencií. Na katedre pribudli noví odborníci  v daných odboroch, 

pracujúci na klinických pracoviskách. Priebežne sa doplňuje knižný fond odbornou literatúru, 

odbornými časopismi, zabezpečuje informovanosť a interaktívnu komunikáciu medzi 

študentmi a pedagógmi. Zahájila sa aktívna spolupráca so zahraničnými vysokými školami 

v rámci organizácie vedeckých a odborných podujatí,  v rámci učiteľských a študentských 

mobilít. Pracovníci katedry rozvíjajú vedeckú a odbornú činnosť,  svoje výsledky odborného 

záujmu prezentujú na odborných konferenciách. Sú členmi vedeckých a organizačných 

výborov domácich konferencií a konferencií organizovaných partnerskými univerzitami, sú 

členmi vedeckých rád, redakčných rád a iných významných ustanovizní. 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 v 

Českej republike. Cieľom činnosti katedry je poskytnúť študentom vysokú kvalitu 

vzdelávania a  pre spoločnosť zabezpečiť fyzioterapeutov. 

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti v akademickom roku 2017/18 

absolvovala deviaty rok činnosti vo vzdelávacom procese v študijnom programe urgentná 
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zdravotná starostlivosť, I. stupeň v jazyku slovenskom v dennej forme. V rámci 

medzinárodných výmenných aktivít študentov sa zabezpečuje výučba i v anglickom jazyku 

pre vybrané predmety. Zúčastňuje sa aj na príprave študentov v študijnom programe 

ošetrovateľstvo (I. a II. stupeň) a verejné zdravotníctvo. Celkový počet študentov je 106. 

Prijímanie do externej formy štúdia bolo ukončené. V prvom ročníku je 42 študentov, 

v druhom ročníku je 37 študentov a v treťom ročníku je celkovo 27 študentov. V rámci 

propagácie odboru sa katedra podieľa na organizovaný Dňa otvorených dverí FZ, zúčastnila 

sa medzinárodných študentských súťaží záchranárskych tímov a podieľa sa na 

mimoškolských vzdelávacích akciách v urgentnej zdravotnej starostlivosti a medzinárodných 

výmenných pobytov študentov i učiteľov. V rámci týchto aktivít sú dosahované výborné 

výsledky a študenti i učitelia sú pozitívne hodnotení čo prispieva k šíreniu dobrého mena 

fakulty. Katedra má 1 učiteľa s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 3 učiteľov 

s vedecko-pedagogickým stupňom docent a 4 učiteľov s vedeckým stupňom PhD.  

Zamestnanci katedry publikujú v domácich i zahraničných odborných periodikách 

(zborníkoch) a aktívne sa zúčastňujú domácich a zahraničných konferencií. Zamestnanci 

katedry sa podieľajú na príprave učebných textov a sú zapojený do projektov vedecko-

výskumnej činnosti fakulty a prispievajú k organizácií vedeckých a odborných podujatí 

fakulty. Aktívne sú i medzinárodné mobility učiteľov i študentov. Na katedre prebieha práca 

na dvoch národných grantových projektov. Katedra podala žiadosť o akreditáciu 

magisterského štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Katedra má k dispozícii 

jednu pracovňu so štandardným vybavením a špecializovanú učebňu vybavenú pomôckami 

pre praktickú výučbu urgentnej zdravotnej starostlivosti.  

Katedra rádiologickej techniky  v roku 2018 sa priebežne zapájala do aktivít 

organizovaných Fakultou zdravotníctva, zamestnanci a študenti sa zúčastňovali a podieľali na 

organizovaní domácich a medzinárodných konferencií. Na katedre pribudli noví odborníci 

v daných odboroch pracujúci na klinických pracoviskách. Priebežne sa doplňuje knižný fond 

odbornou literatúru, odbornými časopismi, zabezpečuje sa informovanosť a interaktívna 

komunikácia medzi študentmi a pedagógmi. Zahájila sa aktívna spolupráca so zahraničnými 

vysokými školami v rámci organizácie vedeckých a odborných podujatí,  v rámci učiteľských 

a študentských mobilít. Pracovníci katedry majä bohatú publikačnú činnosť, aktívnu účasť na 

domácich a zahraničných konferenciách, vykonávajú recenzie článkov v odborných 

časopisoch.  Zvyšovanie kvality vzdelávania sa prejavilo v aktualizácii informačných listov 

predmetov, študijných materiálov, nákupe odbornej literatúry a odborných časopisov. Katedra 

sa snaží čo najviac prepojiť teóriu s klinickou praxou a úzko spolupracovať s odborníkmi 

z praxe. Aktualizuje  informácie o študijnom programe na web-sídle univerzity a web-sídle 

fakulty, k dispozícii sú aj printové propagačné materiály. Preferovaný je priamy kontakt 

s budúcimi študentmi v rámci každoročne konaného „Dňa otvorených dverí“.  Cieľom 

činnosti katedry je poskytnúť študentom vysokú kvalitu vzdelávania a  pre spoločnosť 

zabezpečiť fundovaných  rádiologických technikov. 

Na fakulte sa uplatňuje systém vnútorného zabezpečovania kvality v zmysle § 87 a 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,  o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 

ďalej upravuje vnútorný Metodický pokyn č. 1/2013 „Systém vnútorného zabezpečenia 

kvality na FZ KU v Ružomberku“, s kľúčovým zameraním na rozvoj vnútorného hodnotenia 

kvality študijných programov a kvality pedagogických zamestnancov poskytujúcich 

vzdelávanie.  

Zvyšovanie kvality vzdelávania sa prejavilo v aktualizácii informačných listov 

predmetov, študijných materiálov, nákupe odbornej literatúry a odborných časopisov. Fakulta 

sa snaží čo najviac prepojiť teóriu s klinickou praxou a úzko spolupracovať s odborníkmi 

z praxe.  
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XV. Prílohy 

 

Príloha č.  1  - Zoznam publikačnej činnosti za rok 2018 

Príloha č.  2. – Vnútorné predpisy vydané FZ v roku 2018 

a. Metodické usmernenie FZ KU v Ružomberku o formálnej úprave a náležitostiach 

písomnej práce k dizertačnej skúške,  dizertačnej práce a autoreferátu dizertačnej 

práce 

b. Nariadenie  dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku č.1/2018, ktorým sa 

upravujú podmienky vysielania zamestnancov na pracovné cesty  

c. Smernica dekana č.2/2018 Smernica dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa 

Ústrednej vojenskej nemocnice SNP–FN v Ružomberku o štatúte FN  

Príloha č.  3. – Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti FZ KU za rok 2018  
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Príloha č. 1. 

Zoznam publikačnej činnosti Fakulty zdravotníctva KU za rok 2018 

 

AAA Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

   

AAA001 Pohybová aktivita a životný štýl vo 

vyššom veku [textový dokument (print)] / 

Hudáková, Zuzana (Autor 100%) ; Lesňáková, 

Anna (Recenzent) ; Švestková, Oľga 

(Recenzent). - 1. vyd. - Břeclav (Česko) : 

Sovenio, 2018. - 144 s. - slovenčina. - ISBN 

978-80-907337-0-1 

 

AAB Vedecké monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 

 

AAB001 Problematika zdravia a života žien so 

zameraním na klimaktérium [textový 

dokument (print)] / Javorka, Karol (Autor 

17%) ; Kolarová, Marina (Autor 17%) ; 

Kopáčiková, Mária (Autor 17%) ; Littva, 

Vladimír (Autor 17%) ; Moraučíková, Eva 

(Autor 16%) ; Šichman, Marek (Autor 16%) ; 

Boroňová, Jana (Recenzent) ; Cetlová, Lada 

(Recenzent) ; Repková, Adriana (Recenzent). - 

1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak 

Academic Press, 2018. - 167 s. - slovenčina. - 

SD_EditionRes200. - ISBN 978-80-89607-67-

9 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v 

zahraničných vydavateľstvách 

 

ABC001 Úloha sestry v podpore zdravia 

adolescentov [elektronický dokument] / 

Vicáňová, Michaela (Autor 100%) ; Babeľa, 

Róbert (Recenzent) ; Bielik, Peter (Recenzent). 

- slovenčina // Význam interdisciplinárneho 

prístupu v prevencii chorôb II. / Králinský, 

Karol (Zostavovateľ, editor) ; Sasváry, 

Ferdinand (Zostavovateľ, editor). - Budapešť 

(Maďarsko) : Expharma, 2018. - ISBN 978-

615-00-2500-1, s. 140-164 

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

 

ACA001 Fyziologie a patologická fyziologie 

pro záchranáře [textový dokument (print)] / 

Andrási, Imrich (Autor 30%) ; Belejová, Hana 

(Autor 10%) ; Masár, Oto (Autor 30%) ; Pitr, 

Karel (Autor 30%) ; Przewlocki, Ireneusz 

(Recenzent) ; Štorek, Jozef (Recenzent). - 1. 

vyd. - Plzeň (Česko) : Západočeská univerzita 

v Plzni, 2018. - 147 s. - čeština. - ISBN 978-

80-261-0801-6. - SIGN-UKO LF KUM/18 

 

ACA002 Úrazy hlavy a chrbtice [textový 

dokument (print)] / Andrási, Imrich (Autor 

33%) ; Sekerák, Michal (Autor 33%) ; Šanta, 

Marián (Autor 34%) ; Kitka, Miroslav 

(Recenzent) ; Minarik, Milan (Recenzent) ; 

Vajó, Július (Recenzent). - 1. vyd. - Brno 

(Česko) : Tribun EU, 2018. - 215 s. - 

slovenčina. - ISBN 978-80-263-1440-0 

 

ACA003 Neurológia pre zdravotnícke 

nelekárske odbory [textový dokument (print)] / 

Andrási, Imrich (Autor 33%) ; Madarász, 

Štefan (Autor 34%) ; Šanta, Marián (Autor 

33%) ; Kováč, Michal (Recenzent) ; Minarik, 

Milan (Recenzent) ; Rudinský, Bruno 

(Recenzent). - 1. vyd. - Brno (Česko) : Tribun 

EU, 2018. - 355 s. - slovenčina. - ISBN 978-

80-263-1425-7 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách 

 

ACB001 Základy psychológie pre 

zdravotnícke odbory [textový dokument 

(print)] / Simočková, Viera (Autor 100%) ; 

Kilíková, Mária (Recenzent) ; Kuberová, 

Helena (Recenzent) ; Zamboriová, Mária 

(Recenzent). - 2. aktual. vyd. - Ružomberok 

(Slovensko) : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 

2018. - 148 s. - slovenčina. - 

SD_EditionRes350. - ISBN 978-80-561-0550-

4 

 

ACB002 Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská 

starostlivosť vo vnútornom lekárstve [textový 

dokument (print)] : pre nelekárske 

zdravotnícke odbory / Andrási, Imrich (Autor 

1%) ; Hruboň, Antonín (Autor 4%) ; Ižová, 

Marcela (Autor 2%) ; Kadučáková, Helena 

(Autor 2%) ; Kober, Lukáš (Autor 2%) ; 

Kopáčiková, Mária (Autor 2%) ; Lacko, Anton 

(Autor 20%) ; Lehotská, Mária (Autor 1%) ; 

Magerčiaková, Mariana (Autor 2%) ; 

Machynka, Peter (Autor 4%) ; Moraučíková, 
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Eva (Autor 1%) ; Muchová, Gabriela (Autor 

5%) ; Novysedláková, Mária (Autor 3%) ; 

Renker, Bohuš (Autor 7%) ; Solovič, Ivan 

(Autor 7%) ; Straková, Andrea (Autor 6%) ; 

Tupý, Jaromír (Autor 11%) ; Vicáňová, 

Michaela (Autor 1%) ; Záň, Jozef (Autor 17%) 

; Zrubáková, Katarína (Autor 2%) ; Krčméry, 

Vladimír (Recenzent) ; Mokáň, Marián 

(Recenzent). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : 

Vydavateľstvo Osveta, 2018. - 267 s. - 

slovenčina. - ISBN 978-80-8063-464-3 

 

ACB003 Nukleárna medicína I. Všeobecná 

časť [textový dokument (print)] / Lacko, Anton 

(Autor 50%) ; Lepej, Ján (Autor 50%) ; Kraft, 

Otakar (Recenzent) ; Straka, Ján (Recenzent). - 

1. vyd. - Košice (Slovensko) : Equilibria, 2018. 

- 202 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8143-

222-4 

 

ACB004 Kompendium fyziológie a 

patologickej fyziológie [textový dokument 

(print)] / Andrási, Imrich (Autor 34%) ; Masár, 

Oto (Autor 33%) ; Pitr, Karel (Autor 33%) ; 

Przewlocki, Ireneusz (Recenzent) ; Sysel, 

Dušan (Recenzent) ; Štorek, Jozef (Recenzent). 

- 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : Kartprint, 

2018. - 189 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-

89553-56-3 

 

ACB005 Nukleárna medicína III. 

Endokrinológia, urogenitálny systém, tráviaca 

sústava, pohybový systém, hematológia, 

diagnostika zápalov, onkológia [textový 

dokument (print)] / Lacko, Anton (Autor 50%) 

; Lepej, Ján (Autor 50%) ; Kraft, Otakar 

(Recenzent) ; Straka, Ján (Recenzent). - 1. vyd. 

- Košice (Slovensko) : Equilibria, 2018. - 232 

s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8143-232-3 

 

ACB006 Nukleárna medicína II. Nukleárna 

kardiológia, angiológia, pneumológia a 

neurológia [textový dokument (print)] / Lacko, 

Anton (Autor 50%) ; Lepej, Ján (Autor 50%) ; 

Kraft, Otakar (Recenzent) ; Straka, Ján 

(Recenzent). - 1. vyd. - Košice (Slovensko) : 

Equilibria, 2018. - 114 s. - slovenčina. - ISBN 

978-80-8143-223-1 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch 

 

ADC001 ERS/ECDC Statement [textový 

dokument (print)] [článok] : European Union 

standards for tuberculosis care, 2017 update / 

Centis, Rosella (Autor 3.703%) ; D ́Ambrosio, 

Lia (Autor 3.703%) ; Migliori, Giovanni 

Battista (Autor 3.722%) ; Rosales-Klintz, 

Senia (Autor 3.703%) ; Solovič, Ivan (Autor 

3.703%) ; Sotgiu, Giovanni (Autor 3.703%). - 

angličtina // The European Respiratory Journal 

: official journal of the European Respiratory 

Society. - Sheffield (Veľká Británia) : 

European Respiratory Society. - ISSN 0903-

1936. - Roč. 51, č. 5 (2018), s. 1-18. - 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.d

o?product=CCC&search_mode=GeneralSearc

h&qid=7&SID=D35Etltzs3v7MefwWAj&pag

e=1&doc=1 

 

ADC002 Dibasic Derivatives of 

Phenylcarbamic Acid against Mycobacterial 

Strains : Old Drugs and New Tricks? / Csöllei, 

Jozef (Autor 5%) ; Čížek, Alois (Autor 5%) ; 

Čurillová, Jana (Autor 5%) ; Jampílek, Josef 

(Autor 15%) ; Kapustíková, Iva (Autor 5%) ; 

Malík, Ivan (Korešpondenčný autor 30%) ; 

Michnová, Hana (Autor 5%) ; Oravec, Michal 

(Autor 5%) ; Pecháčová, Mária (Autor 5%) ; 

Pecher, Daniel (Autor 5%) ; Pospíšilová, Šárka 

(Autor 5%) ; Solovič, Ivan (Autor 5%) ; 

Stolaříková, Jiřina (Autor 5%). - angličtina // 

Molecules : a Journal of Synthetic Chemistry 

and Natural Product Chemistry. - Bazilej 

(Švajčiarsko) : MDPI. - ISSN (online) 1420-

3049. - Roč. 23, č. 10 (2018), s. 2493-2493. - 

http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/servic

e?url_ver=Z39.88-

2004&rft_id=info:ut/000451201400089 

 

ADC003 Transcatheter Mitral Valve Prosthesis 

Dysfunction - Early Valve Degeneration or 

Thrombosis? [elektronický dokument] [článok] 

/ Beňa, Martin (Autor 17%) ; Böhm, Allan 

(Autor 17%) ; Hricák, Vasiľ (Autor 17%) ; 

Michálek, Peter (Autor 16%) ; Poštulka, Ján 

(Autor 16%) ; Tomašovič, Branislav (Autor 

17%). - angličtina // Circulation Journal : 

official journal of the Japanese Circulation 

Society. - Tokyo (Japonsko) : Japanese 

Circulation Society. - ISSN 1346-9843. - ISSN 

(online) 1347-4820. - Roč. 82, č. 8 (2018), s. 

2210-2211. - 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.d

o?product=CCC&search_mode=GeneralSearc

h&qid=17&SID=C3hyozSNHRcsTY1AXPz&

page=1&doc=1 

 

ADC004 Endothelial function in children with 

white-coat hypertension [hlavný článok] / 

Jurko, Alexander (Autor 12.5%) ; Jurko, 

Tomáš (Korešpondenčný autor 12.5%) ; 
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Mešťaník, Michal (Autor 12.5%) ; 

Mešťaníková, Andrea (Autor 12.5%) ; Mičieta, 

Vladimír (Autor 12.5%) ; Minarik, Milan 

(Autor 12.5%) ; Tonhajzerová, Ingrid (Autor 

12.5%) ; Višňovcová, Zuzana (Autor 12.5%). - 

angličtina. - DOI 10.1007/s00380-017-1107-z. 

- SIGN-UKO LJ161/18 // Heart and Vessels. - 

Berlín (Nemecko) : BioMedCentral. Springer. 

- ISSN 0910-8327. - ISSN (online) 1615-2573. 

- Roč. 33, č. 6 (2018), s. 657-663. - 

http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/servic

e?url_ver=Z39.88-

2004&rft_id=info:ut/000432298600011. - 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid

=2-s2.0-85041122842&origin=resultslist. - 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs0

0380-017-1107-z 

 

ADC005 Boron-doped Diamond Film 

Electrode as Voltammetric Sensor for 

Cetirizine / Bellová, Renata (Autor 5%) ; 

Culková, Eva (Autor 30%) ; Durdiak, Jaroslav 

(Autor 5%) ; Lukáčová, Zuzana (Autor 25%) ; 

Melicherčíková, Danica (Autor 5%) ; Rievaj, 

Miroslav (Autor 5%) ; Timko, Jaroslav (Autor 

5%) ; Tomčík, Peter (Autor 20%). - angličtina 

// International Journal of Electrochemical 

Science. - Belehrad (Srbsko) : ESG. - ISSN 

1452-3981. - Roč. 13 (2018), s. 6358-6372 

 

ADE Vedecké práce v ostatných 

zahraničných časopisoch 
 

ADE001 Človek v sieti kyvadiel [textový 

dokument (print)] [článok] / Hudáková, 

Zuzana (Autor 100%). - slovenčina // 

Eniologie člověka : časopis o vědě nejenom 

pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se 

chce dozvědět více : vědecko-odborný časopis. 

- Břeclav (Česko) : Sovenio. - ISSN 2336-

4157. - č. 19 (2018), s. 18-21 

 

ADE002 Idiopathic Pulmonary Fibrosis-

Unknown Cause, Global Occurrence and New 

Medical Possibilities [elektronický dokument] 

[článok] / Matula, Bohumil (Autor 33%) ; 

Rošková, Eva (Autor 34%) ; Solovič, Ivan 

(Autor 33%). - angličtina. - DOI 

10.4172/2165-8048.1000272 // Internal 

Medicine : Open Access. - Colorado (USA) : 

OMICS International. - ISSN (online) 2165-

8048. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 1-5. - 

http://www.omicsonline.org/open-

access/idiopathic-pulmonary-fibrosisunknown-

cause-global-occurrence-and-new-medical-

possibilities-2165-8048-1000272-101026.html 

 

ADE003 Evaluation of education intervention 

in the elderly with respect to the state of 

cognitive functions in the Ústí region 

[elektronický dokument] [článok] / Hudáková, 

Zuzana (Autor 25%) ; Kynštová, Hana (Autor 

25%) ; Pecharová, Petra (Autor 25%) ; Vostrý, 

Michal (Autor 25%). - angličtina // GRANT 

journal : European Grant Projects, Results, 

Research & Development, Science : Peer-

Reviewed Scientific Journal. - Hradec Králové 

(Česko) : Magnanimitas akademické sdružení. 

- ISSN 1805-062X. - ISSN (online) 1805-

0638. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 77-79 

 

ADE004 Využívanie hodnotiaceho nástroja 

Menopause Rating Scale v publikáciách 

evidovaných v databázach Web of Science a 

Scopus [textový dokument (print)] [článok] / 

Kopáčiková, Mária (Autor 34%) ; Králová, 

Anna (Autor 33%) ; Littva, Vladimír (Autor 

33%). - slovenčina // Logos Polytechnikos. - 

Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická 

Jihlava. - ISSN 1804-3682. - ISSN (online) 

2464-7551. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 75-83 

 

ADE005 Kvantové myslenie a naša realita 

[textový dokument (print)] [článok] / 

Hudáková, Zuzana (Autor 100%). - slovenčina 

// Eniologie člověka : časopis o vědě nejenom 

pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se 

chce dozvědět více : vědecko-odborný časopis. 

- Břeclav (Česko) : Sovenio. - ISSN 2336-

4157. - č. 17 (2018), s. 13-17 

 

ADE006 Tréning svalov panvového dna pri 

inkontinencii moču u žien v období klimaktéria 

[textový dokument (print)] [článok] / 

Kolarová, Marina (Autor 100%). - slovenčina 

// Logos Polytechnikos. - Jihlava (Česko) : 

Vysoká škola polytechnická Jihlava. - ISSN 

1804-3682. - ISSN (online) 2464-7551. - Roč. 

9, č. 2 (2018), s. 68-73 

 

ADE007 Neuroplasticita a ľudská 

prispôsobivosť [textový dokument (print)] 

[článok] / Hudáková, Zuzana (Autor 100%). - 

slovenčina // Eniologie člověka : časopis o 

vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro 

každého, kdo se chce dozvědět více : vědecko-

odborný časopis. - Břeclav (Česko) : Sovenio. 

- ISSN 2336-4157. - č. 18 (2018), s. 8-13 

 

ADE008 Bunky ako miniatúrne bytosti 

[textový dokument (print)] [článok] / 

Hudáková, Zuzana (Autor 100%). - slovenčina 
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// Eniologie člověka : časopis o vědě nejenom 

pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se 

chce dozvědět více : vědecko-odborný časopis. 

- Břeclav (Česko) : Sovenio. - ISSN 2336-

4157. - č. 16 (2018), s. 14-18 

 

ADE009 Pohybová aktivita u detí s DM 1. 

typu verzus budúci učitelia [elektronický 

dokument] [článok] / Ľubica Derňárová, Jana 

Cinová, Andrea Šuličová ... [et al.]. - 

slovenčina. - SIGN-PU FZ 56/18 // GRANT 

journal : European Grant Projects, Results, 

Research & Development, Science : Peer-

Reviewed Scientific Journal. - Hradec Králové 

(Česko) : Magnanimitas akademické sdružení. 

- ISSN 1805-062X. - ISSN (online) 1805-

0638. - Roč. 7, č. 1 (2018), s. 94-98. - 

http://www.grantjournal.com/issue/0701/PDF/

0701cinova.pdf 

 

ADE010 The use of radionuclide methods for 

contemporary diagnostic in angiology [textový 

dokument (print)] [článok] / Lacko, Anton 

(Autor 50%) ; Rutowski, Jan Antoni (Autor 

50%). - angličtina // Aktualʹnye problemy 

transportnoĭ medits︠︡iny. - ISSN 1818-9385. - 

ISSN (online) 1818-9393. - Roč. 49, č. 3 

(2017), s. 52-57 

 

ADE011 The effect of high heels on the gait 

cycle temporal variables of slow walking 

[textový dokument (print)] [článok] : focusing 

on a target group of younger women entering 

the professional working environment / Čuj, 

Jakub (Autor 10%) ; Gajdoš, Miloslav (Autor 

30%) ; Jandová, S. (Autor 30%) ; Kozel, 

Matúš (Autor 10%) ; Mikuľáková, Wioletta 

(Autor 10%) ; Nechvátal, Pavol (Autor 10%). - 

angličtina // Le Travail Humain : revue 

trimestrielle : psychologie, ergonomie = a 

bilingual and multi-disciplinary journal in 

human factors. - ISSN 0041-1868. - ISSN 

(online) 2104-3663. - Roč. 81, č. 2 (2018), s. 

1666-1671 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch 

 

ADF001 Endotelín - potenciálny marker 

diabetickej angiopatie, vplyv ACE inhibítorov 

na jeho hladinu [textový dokument (print)] 

[článok] / Kantárová, Daniela (Autor 5%) ; 

Lacko, Anton (Autor 5%) ; Mokáň, Marián 

(Autor 5%) ; Ságová, Ivana (Korešpondenčný 

autor 60%) ; Stančík, Matej (Autor 5%) ; 

Vaňuga, Anton (Autor 10%) ; Vaňuga, Peter 

(Autor 10%). - slovenčina. - SIGN-UKO 

LJ132/18 // Diabetes a obezita : časopis 

Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - 

Martin (Slovensko) : Slovenská diabetologická 

spoločnosť. - ISSN 1335-8383. - Roč. 18, č. 35 

(2018), s. 70-76 

 

ADF002 Komunikácia v kontexte redukcie 

strachu u pacienta pri operačnej terapii 

[elektronický dokument] [článok] / Kurová, 

Iveta (Autor 50%) ; Magerčiaková, Mariana 

(Autor 50%). - slovenčina // Prohuman : 

vedecko-odborný interdisciplinárny 

recenzovaný časopis, zameraný na oblasť 

spoločenských, sociálnych a humanitných vied 

: vedecko-odborný internetový časopis. - 

Bratislava (Slovensko) : Business Intelligence 

Club. - ISSN (online) 1338-1415. - Roč. 2018, 

č. 180712 (2018), s. 1-10. - 

https://www.prohuman.sk/osetrovatelstvo/kom

unikacia-v-kontexte-redukcie-strachu-u-

pacienta-pri-operacnej-terapii 

 

ADF003 Zlepšenie kvality života žien v 

klimaktériu pomocou edukačných programov 

[textový dokument (print)] [článok] = 

Improving Women ́s Quality of Life in the 

Menopause Using Educational Programs / 

Kosior-Lara, Adrianna (Autor 50%) ; 

Simočková, Viera (Autor 50%). - slovenčina // 

Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. - Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta 

zdravotníctva. - ISSN 1337-723X. - Roč. 9, č. 

2 (2017), s. 40-42 

 

ADF004 Activity of Skin Cancer Clinic at 

Martin University Hospital in 2017 [článok] / 

Minarik, Milan (Autor 10%) ; Minariková, Eva 

(Autor 70%) ; Smolárová, Markéta (Autor 

20%). - angličtina. - DOI 10.2478/acm-2018-

0003. - SIGN-UKO LJ464/18 // Acta Medica 

Martiniana : Journal for Biomedical Sciences, 

Clinical Medicine and Nursing. - Martin 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta UK. - 
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univerzita v Ružomberku. Fakulta 
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výberové kazuistiky [textový dokument 
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(Autor 20%) ; Tupá, Miriam (Autor 10%) ; 

Tupý, Jaromír (Autor 60%). - slovenčina // 

Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. - Ružomberok (Slovensko) : 
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[textový dokument (print)] [článok] = Účinky 

terapie vynúteného používania u pacientov s 

cievnou mozgovou príhodou v subchronickej a 

chronickej fáze ochorenia / Hudáková, Zuzana 

(Autor 10%) ; Kozel, Matúš (Autor 20%) ; 

Kuriplachová, Gabriela (Autor 20%) ; Kutiš, 

Peter (Autor 10%) ; Laská, Karin (Autor 10%) 

; Nechvátal, Pavol (Autor 30%). - slovenčina. - 
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zdravotníctva Katolíckej univerzity v 
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Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta 
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1 (2018), s. 56-62 

 

ADF010 Význam komunikácie v paliatívnom 

ošetrovateľstve [textový dokument (print)] 

[článok] = The importance of communication 

in palliative care / Filická, Jana (Autor 50%) ; 

Ondrášik, Ivan (Autor 25%) ; Tupý, Jaromír 

(Autor 25%). - slovenčina // Zdravotnícke 

štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty 

zdravotníctva Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. - Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta 

zdravotníctva. - ISSN 1337-723X. - Roč. 10, č. 

2 (2018), s. 72-74 
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lymfoproliferatívnych ochorení - prípadová 

štúdia [textový dokument (print)] [článok] = 

Flow Cytometry in the Diagnosis of 

Lymphoproliferative Diseases - Case Study / 

Ďurišová, Zuzana (Autor 10%) ; 

Klementíková, Valéria (Autor 10%) ; Tupá, 

Miriam (Autor 10%) ; Tupý, Jaromír (Autor 

50%) ; Turzová, Ivana (Autor 20%). - 

slovenčina // Zdravotnícke štúdie : vedecko-

odborný časopis Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. - 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 

univerzita v Ružomberku. Fakulta 
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2 (2017), s. 15-24 

 

ADF012 Klasifikácia a laboratórna diagnostika 

myelodysplastického syndrómu [textový 

dokument (print)] [článok] = Classification and 

Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic 

Syndrome / Kališ, Adrian (Autor 10%) ; 

Lukáčová, Natália (Autor 20%) ; Tupá, Miriam 

(Autor 10%) ; Tupý, Jaromír (Autor 60%). - 

slovenčina // Zdravotnícke štúdie : vedecko-

odborný časopis Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. - 
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jednotke intenzívnej starostlivosti v ÚVN SNP 

Ružomberok-FN = Impact of Implementation 

of a Hand Hygiene Control Program on the 

Occurrence of Nosocomial Infections in 

Central Intensive Care Unit in Central Military 

Hospital in Ruzomberok / Lesňáková, Anna 

(Autor 40%) ; Lysá, Ľudmila (Autor 30%) ; 

Ondrejka, Juraj (Autor 30%). - slovenčina // 

Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. - Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta 

zdravotníctva. - ISSN 1337-723X. - Roč. 9, č. 

2 (2017), s. 30-36 

 

ADF014 Existenciálna psychoterapia Irvina D. 

Yaloma a koncept zmyslu života [textový 

dokument (print)] [článok] = Existencial 

psychotherapy by Irvin D. Yalom and concept 

of the meaning of life / Ondrášik, Ivan (Autor 

50%) ; Ondrášiková, Katarína (Autor 30%) ; 

Tupý, Jaromír (Autor 20%). - slovenčina // 

Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. - Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta 
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ADM001 Decline in cases of tuberculosis in 

Slovakia does not mean that we have won 

[textový dokument (print)] [článok] = Pokles 

prípadov tuberkulózy na Slovensku 

neznamená, že sme zvítťazili / Kober, Lukáš 

(Autor 50%) ; Solovič, Ivan (Autor 50%). - 

slovenčina // Studia pneumologica et 

Phthiseologica : časopis České pneumologické 

a ftizeologické společnosti a Slovenskej 

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - 
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11.111%) ; Rendon, Adrian (Autor 11.112%) ; 

Robalo Cordeiro, C. (Autor 11.111%) ; 

Solovič, Ivan (Autor 11.111%) ; Sotgiu, 

Giovanni (Autor 11.111%) ; Torres-Duque, 

Carlos A. (Autor 11.111%) ; Zellweger, Jean-
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pľúcna ventilácia z pohľadu ošetrovateľstva / 

Novysedláková, Mária (Autor 50%) ; 

Zrubáková, Katarína (Autor 50%). - angličtina 

// Studia pneumologica et Phthiseologica : 

časopis České pneumologické a ftizeologické 

společnosti a Slovenskej pneumologickej a 
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[článok] = Lipoprotein-associated 

phospholipase A2 and the risk of ischemic 
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Anton (Autor 5%) ; Lehotská, Viera (Autor 

10%) ; Luha, Ján (Autor 15%) ; Madarász, 
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ULFB/18 // Česká a slovenská neurologie a 
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Vörösová, Gabriela (Autor 20%) ; Žiaková, 
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ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a 

nemoci = Journal of Nursing and Social 

Sciences related to Health and Illness. - Trnava 

(Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid

=2-s2.0-85045186729&origin=resultslist 

 

ADM006 Social determinants and 

interventions in tuberculosis [textový 

dokument (print)] [článok] = Sociálne 
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Studia pneumologica et Phthiseologica : 
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(Rakúsko) : Gesellschaft für angewandte 
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resection [článok] = Zmena centrálného a 

perieferneho videnia u pacientky so 

symptomatickou cystou rathkeho púzdra po 

transsfenoidálnej resekcii / Fedorová, M. 

(Autor 7%) ; Halička, Juraj (Korešpondenčný 

autor 51%) ; Haličková, Táňa (Autor 7%) ; 

Kališ, Adrian (Autor 7%) ; Kapitánová, K. 

(Autor 7%) ; Sičák, Marián (Autor 7%) ; 

Vargončíková, L* (Autor 7%) ; Žiak, Peter 

(Autor 7%). - angličtina. - DOI 
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společnost Jana Evangelisty Purkyně. - ISSN 
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(Autor 20%) ; Králová, Anna (Autor 20%) ; 

Littva, Vladimír (Autor 20%) ; Šichman, 

Marek (Autor 20%). - angličtina // Clinical 
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ISSN (online) 2076-9741. - Roč. 9, č. 2 (2018), 

s. 58-69. - 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.d

o?product=WOS&search_mode=GeneralSearc

h&qid=4&SID=C1VfVaiEgfqfP8HTZJF&pag

e=1&doc=1 

 

AED Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
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Zuzana (Autor 33%) ; Zięba, Halina Romualda 

(Autor 33%) ; Černá, Marie (Recenzent) ; 

Fajnerová, Iveta (Recenzent). - poľština // 

NeuroRehab 2017 : monografia s tematickým 

zameraním na neurorehabilitáciu / Madarász, 

Štefan (Zostavovateľ, editor) ; Madarászová, 

Emília (Zostavovateľ, editor) ; Černá, Marie 

(Recenzent) ; Fajnerová, Iveta (Recenzent). - 
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50%) ; Černá, Marie (Recenzent) ; Fajnerová, 
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(Zostavovateľ, editor) ; Madarászová, Emília 
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(Recenzent) ; Fajnerová, Iveta (Recenzent). - 
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DOI 10.1051/shsconf/20184002013 // 6th 
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Dagmar (Autor 20%). - angličtina // Global 

Challenges in a Changing World - New Roles 

and Competencies in the Field of Nursing / 

Papp, Katalin (Zostavovateľ, editor) ; Sárváry, 
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Mária (Zostavovateľ, editor 33%) ; Vicáňová, 

Michaela (Zostavovateľ, editor 33%). - 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 
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dokument (print)] : Stredoeurópsky kongres 

urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 
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zdravotnícke dni 2018, 08.11.2018-

09.11.2018, Slovensko / Ižová, Marcela (Autor 

34%) ; Moraučíková, Eva (Autor 33%) ; 
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Nováková, Mária (Zostavovateľ, editor 25%) ; 

Tupý, Jaromír (Zostavovateľ, editor 25%). - 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 
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Štefan (Autor 17%) ; Marek, Wioletta (Autor 

16%) ; Zachwieja, Andrzej B. (Autor 16%) ; 

Zięba, Halina Romualda (Autor 17%). - 

poľština // NeuroRehab 2018 : zborník 
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neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, 

22.-23.3.2018 / Madarász, Štefan 

(Zostavovateľ, editor) ; Madarászová, Emília 
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dokument (print)] = The Importance of 

Nursing, Rehabilitation, and 

Physiotherapeutical Care of Patients with 

Neurogen Dysphagy : Medzinárodný 
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[elektronický dokument] = Women ́s lifestyles 

in old age : Rodina - zdravie - choroba, 

20.09.2018, Slovensko / Magerčiaková, 

Mariana (Autor 34%) ; Moraučíková, Eva 

(Autor 33%) ; Novysedláková, Mária (Autor 

33%). - slovenčina, angličtina // Rodina - 

zdravie - choroba : zborník abstraktov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie / 

Kadučáková, Helena (Zostavovateľ, editor 

34%) ; Novysedláková, Mária (Zostavovateľ, 

editor 33%) ; Vicáňová, Michaela 

(Zostavovateľ, editor 33%). - Ružomberok 

(Slovensko) : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 

2018. - ISBN 978-80-561-0583-2, s. 34-34 

 

AFH021 Long-term survival of a patient with 

cerebral palsy, mental retardation, complicated 

by pneumonia with respiratory failure : 

Medzinárodný neurorehabilitačný kongres 

NeuroRehab 2018, 22.03.2018-23.03.2018, 

Slovensko / Friediger, Teresa (Autor 50%) ; 

Hudáková, Zuzana (Autor 40%) ; Zięba, 

Halina Romualda (Autor 10%). - angličtina // 

NeuroRehab 2018 : zborník abstraktov : 8. 

medzinárodný neurorehabilitačný kongres 

NeuroRehab 2018, 22.-23.3.2018 / Madarász, 

Štefan (Zostavovateľ, editor) ; Madarászová, 

Emília (Zostavovateľ, editor). - Kútniky 

(Slovensko) : Almil, 2018. - ISBN 978-80-

971938-7-4, s. 19-20 

 

AFH022 Hudobníci a Alexandrova technika 

[textový dokument (print)] = Musicians and 

Alexander Technique : Medzinárodný 

neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, 

22.03.2018-23.03.2018, Slovensko / Butorová, 

Anna (Autor 50%) ; Hudáková, Zuzana (Autor 

50%). - slovenčina // NeuroRehab 2018 : 

zborník abstraktov : 8. medzinárodný 

neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, 

22.-23.3.2018 / Madarász, Štefan 

(Zostavovateľ, editor) ; Madarászová, Emília 

(Zostavovateľ, editor). - Kútniky (Slovensko) : 

Almil, 2018. - ISBN 978-80-971938-7-4, s. 9-9 

 

AFH023 Význam fyzioterapie u pacientov s 

cervikalgiou [textový dokument (print)] = The 

Importance of Physiotherapy in Patients with 

Cervicalgia : Medzinárodný neurorehabilitačný 

kongres NeuroRehab 2018, 22.03.2018-

23.03.2018, Slovensko / Aštaryová, Ivana 

(Autor 100%). - angličtina // NeuroRehab 2018 

: zborník abstraktov : 8. medzinárodný 

neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, 

22.-23.3.2018 / Madarász, Štefan 

(Zostavovateľ, editor) ; Madarászová, Emília 

(Zostavovateľ, editor). - Kútniky (Slovensko) : 

Almil, 2018. - ISBN 978-80-971938-7-4, s. 6-7 

 

BDE Odborné práce v ostatných 

zahraničných časopisoch 

 

BDE001 Depression - definition, history of 

views, recognition [elektronický dokument] 

[článok] / Magerčiaková, Mariana (Autor 33%) 

; Szczygiel, Barbara (Autor 34%) ; Wanot, 

Bartosz (Autor 33%). - poľština. - DOI 

10.23856/3010 // PNAP - Periodyk Naukowy 

Akademii Polonijnej : Scientific Journal of 

Polonia University. - Czestochowa (Poľsko) : 

Akademia Polonijna w Czestochowie. - ISSN 

1895-9911. - ISSN (online) 2543-8204. - Roč. 

30, č. 5 (2018), s. 99-106. - 

https://nuife.org/index.php/pnap/article/view/2

99 

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch 

 

BDF001 Obezita u žien v staršom veku 

[textový dokument (print)] [článok] = Obesity 
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in women in older age / Ižová, Marcela (Autor 

33%) ; Magerčiaková, Mariana (Autor 33%) ; 

Moraučíková, Eva (Autor 34%). - slovenčina // 

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - 

Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora 

sestier a pôrodných asistentiek. - ISSN 1336-

183X. - ISSN (online) 1339-5920. - Roč. 16, č. 

5 (2018), s. 32-33 

 

BDF002 Tuberkulóza nás sprevádza dodnes 

[textový dokument (print)] [článok] / Kober, 

Lukáš (Autor 100%). - slovenčina // Sestra : 

odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky 

a iných zdravotníckych pracovníkov. - 

Bratislava (Slovensko) : Stratégie na 

Slovensku. - ISSN 1335-9444. - Roč. 17, č. 9-

10 (2018), s. 12-13 

 

BDF003 Od zvierat k človeku [textový 

dokument (print)] [článok] / Kober, Lukáš 

(Autor 50%) ; Siska, Vladimír (Autor 50%). - 

slovenčina // Sestra : odborný časopis pre 

sestry, pôrodné asistentky a iných 

zdravotníckych pracovníkov. - Bratislava 

(Slovensko) : Stratégie na Slovensku. - ISSN 

1335-9444. - Roč. 17, č. 11-12 (2018), s. 12-14 

 

BDF004 Tuberkulóza na Slovensku a v 

Európskom regióne [textový dokument (print)] 

[článok] / Kober, Lukáš (Autor 40%) ; Solovič, 

Ivan (Autor 40%) ; Švecová, Jana (Autor 

20%). - slovenčina // Respiro : časopis pre 

kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a 

ftizeológii. - Trenčín (Slovensko) : Q-EX. - 

ISSN 1335-3985. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 20-

25 

 

BDF005 Strach ako ošetrovateľská diagnóza u 

chirurgického pacienta [elektronický 

dokument] [článok] / Kurová, Iveta (Autor 

50%) ; Magerčiaková, Mariana (Autor 50%). - 

slovenčina // Prohuman : vedecko-odborný 

interdisciplinárny recenzovaný časopis, 

zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych 

a humanitných vied : vedecko-odborný 

internetový časopis. - Bratislava (Slovensko) : 

Business Intelligence Club. - ISSN (online) 

1338-1415. - Roč. 2018, č. 2. marec (2018), s. 

1-11. - 

http://www.prohuman.sk/osetrovatelstvo/strach

-ako-osetrovatelska-diagnoza-u-chirurgickeho-

pacienta 

 

BDF006 Posúdenie zdravia rodiny sestrou 

[elektronický dokument] [článok] = Health 

family assesment by nurse / Novysedláková, 

Mária (Autor 100%). - slovenčina // 

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - 

Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora 

sestier a pôrodných asistentiek. - ISSN 1336-

183X. - ISSN (online) 1339-5920. - Roč. 16, č. 

2 (2018), s. 23-25. - 

http://www.sksapa.sk/casopisy-a-

publikacie/osetrovatelstvo-a-porodna-

asistencia-02-2018.html 

 

BDF007 Senzomotorická stimulácia a 

Propriofoot - tá istá podstata, rozdielne 

pôsobenie [textový dokument (print)] [článok] 

= Sensomotor Stimulation and Propriofoot - 

the Same Principle, Different Action / 

Šutvajová, Miroslava (Autor 100%). - 

slovenčina // Zdravotnícke štúdie : vedecko-

odborný časopis Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. - 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 

univerzita v Ružomberku. Fakulta 

zdravotníctva. - ISSN 1337-723X. - Roč. 9, č. 

2 (2017), s. 52-54 

 

BDF008 Spánok seniorov [textový dokument 

(print)] [článok] = Sleep of Seniors / 

Novysedláková, Mária (Autor 50%) ; 

Zrubáková, Katarína (Autor 50%). - slovenčina 

// Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný 

časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. - Ružomberok 

(Slovensko) : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. Fakulta zdravotníctva. - ISSN 

1337-723X. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 50-55 

 

BEE Odborné práce v zahraničných 

zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

 

BEE001 Changes levels of plasmatic 

endothelin-1,2 in patients with diabetic 

angiopathy [textový dokument (print)] : 

Čtenija im. V. V. Podvysockogo, 24.05.2018-

25.05.2018, Ukrajina / Lacko, Anton (Autor 

50%) ; Rutowski, Jan Antoni (Autor 50%). - 

angličtina // Bjulleteň XVII čtenij im. V. V. 

Podvysockogo : 24-25 maja 2018 goda / [bez 

zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). - Odessa 

(Ukrajina) : UkrNII mediciny transporta, 2018, 

s. 29-31 

 

BEE002 Possibility of early diagnosis of 

diabetic microangiopathy by the method of 

tissue clearance of Na I [textový dokument 

(print)] : Patofyziologija poček i vodno-

solevogo gomeostaza, 15.02.2018-16.02.2018, 
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Ukrajina / Lacko, Anton (Autor 50%) ; 

Rutowski, Jan Antoni (Autor 50%). - 

angličtina // Materialy naučno-praktičeskoj 

konferencii Patofyziologija poček i vodno-

solevogo gomeostaza : 15-16 fevralja 2018 

goda / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, 

editor). - Odessa (Ukrajina) : UkrNII mediciny 

transporta, 2018, s. 22-32 

 

FAI Zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 

 

FAI001 Ružomberské zdravotnícke dni 2018 - 

XIII. ročník [elektronický dokument] : zborník 

z medzinárodnej konferencie / Andrási, Imrich 

(Zostavovateľ, editor 25%) ; Lacko, Anton 

(Zostavovateľ, editor 25%) ; Nováková, Mária 

(Zostavovateľ, editor 25%) ; Tupý, Jaromír 

(Zostavovateľ, editor 25%). - 1. vyd. - 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 

univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU, 2018. - 351 s. - slovenčina. 

- ISBN 978-80-561-0599-3 

 

FAI002 Interdisciplinárna kooperácia v 

ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 

práci [elektronický dokument] : zborník z 8. 

medzinárodnej vedeckej konferencie / 

Magerčiaková, Mariana (Zostavovateľ, editor 

50%) ; Zrubáková, Katarína (Zostavovateľ, 

editor 50%). - 1. vyd. - Ružomberok 

(Slovensko) : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 

2018. - 135 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-

561-0546-7 

 

FAI003 Rodina - zdravie - choroba 

[elektronický dokument] : zborník abstraktov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie / 

Kadučáková, Helena (Zostavovateľ, editor 

34%) ; Novysedláková, Mária (Zostavovateľ, 

editor 33%) ; Vicáňová, Michaela 

(Zostavovateľ, editor 33%). - 1. vyd. - 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 

univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU, 2018. - 128 s. - slovenčina. 

- ISBN 978-80-561-0583-2
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Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Predmetom metodického usmernenia o základných náležitostiach prác na 
doktorandskom štúdiu sú rámcové pravidlá o základných náležitostiach záverečných 
prác. Účelom metodického usmernenia je odporúčanie pre formálnu úpravu prác na 
doktorandskom štúdiu odovzdaných na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Usmernenie je v súlade s medzinárodnými normami a štandardami a v 
súlade s Vnútorným predpisom - Smernicou o náležitostiach záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a 
sprístupňovaní na KU z 14.02.2017. 

2. Dizertačná práca je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečnou prácou 
doktorandského štúdia v príslušnom študijnom programe. Jej obhajoba je jednou z 
podmienok riadneho ukončenia štúdia.1 

3. Toto metodické usmernenie je záväzné pre študentov doktorandského študijného 
programu na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Slúži aj ako vzorová 
forma prác doktorandského študijného programu na Fakulte zdravotníctva Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 

 
 

Článok 2  
Základné pojmy a definície 

 

1. Dizertačná práca je školské dielo vytvorené doktorandom na splnenie študijných 
povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite.2 

2. Autorom dizertačnej práce je doktorand fakulty. Dizertačná práca je samostatnou prácou 
doktoranda. Dekan fakulty alebo ním poverená osoba určí doktorandovi so zadaním témy 
dizertačnej práce školiteľa pre doktorandský študijný program. 

3. Tento predpis usmerňuje písanie nasledujúcich prác: 
a) Písomná práca k dizertačnej skúške – obsahuje najmä teoreticko-metodologickú časť 

budúcej dizertačnej práce. Jej obhajoba je riadnym ukončením študijnej časti 
doktorandského štúdia. 

b) Dizertačná práca – jej obhajoba patrí medzi podmienky riadneho skončenia 
doktorandského štúdia. 

c) Autoreferát dizertačnej práce – jeho hlavnou časťou je výstižné zhrnutie výsledkov 
dizertačnej práce a vymedzenie jej vedeckého prínosu. 

4. Licenčná zmluva o použití školského diela je právny dokument, ktorý upravuje spôsob 
použitia a zverejnenia práce. Zmluvu uzatvára autor s fakultou. Zhotovuje sa v troch 
rovnopisoch, pričom jeden rovnopis sa zakladá do osobného spisu autora na Referáte pre 
vedu a umenie. 

5. Školiace pracovisko  je  pracovisko  fakulty,  ktorá vytvára  študentovi materiálne a 
technické podmienky na vytvorenie dizertačnej práce. Školiace pracovisko na základe 
písomnej dohody fakulty môže spolupracovať aj s externou vzdelávacou inštitúciou. 
1 § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
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2 § 5 ods. 12 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom 

3 § 40 až 44 a § 51 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) 

 
Článok 3 

Písomná práca k dizertačnej skúške 
 

1. K dizertačnej skúške sa vypracúva písomná práca. Téma písomnej práce k dizertačnej 
skúške je určená témou dizertačnej práce v súlade s § 54 ods. 5 zákona 131/2002 Z.z o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomnou prácou k 
dizertačnej skúške doktorand preukazuje zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si 
výskumných metód a čiastkové výsledky riešenej dizertačnej práce. Písomnú prácu k 
dizertačnej skúške tvorí projekt, ktorý obsahuje prehľad súčasného stavu o danej téme, 
náčrt teoretických základov jej budúceho riešenia a analýzu metodického prístupu riešenia 
danej problematiky. 

2. Písomnú prácu k dizertačnej skúške  spracúva doktorand  samostatne pod vedením 
školiteľa. Odovzdáva ju s prihláškou na dizertačnú skúšku na Referáte pre vedu a umenie 
v tlačenej podobe v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme. 

3. Priemerný rozsah písomnej práce k dizertačnej skúške je spravidla 30 – 40 strán 
formátu A4 bez zoznamu literatúry a príloh. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, 
veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 

4. Rámcová štruktúra písomnej práce k dizertačnej skúške je nasledovná: 
1. Titulný list (Príloha č. 1) - titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci: 

a) názov vysokej školy (Times New Roman, veľkosť 16, bold, veľké písmená),  
b) názov fakulty, na ktorej je doktorand zapísaný (Times New Roman, veľkosť 16, bold, 

veľké písmená),  
c) názov práce a podnázov práce (ak sa použil) (Times New Roman, veľkosť 16, bold, 

veľké písmená),  
d) označenie práce (písomná práca k dizertačnej skúške) (Times New Roman, veľkosť 14, 

bold, veľké písmená),  
e) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly autora práce (Times New 

Roman, veľkosť 14, bold),  
f) názov študijného programu (Times New Roman, veľkosť 14),  
g) názov študijného odboru (Times New Roman, veľkosť 14),  
h) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly školiteľa (Times New 

Roman, veľkosť 14, bold), 
i) rok predloženia (Times New Roman, veľkosť 14). 

2. Úvod do problematiky 

 formulovanie problému, 

 vymedzenie predmetu a objektu skúmania. 
3. Súčasný stav riešenej problematiky 

 obsahovo-kauzálna analýza predmetu a objektu skúmania, 

 dôraz na prácu s časopiseckou a knižnou, domácou a zahraničnou literatúrou, zhrnutie 
teoretických postulátov, ktoré tvoria východisko formulovania cieľa dizertačnej práce. 

4. Cieľ, metodika práce a metódy riešenia 
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 formulovanie vedeckého cieľa dizertačnej práce a čiastkových cieľov, 

 námety a teoretické východiská, 

 metodický postup riešenia, 

 teoretické metódy skúmania v ich konkrétnych súvislostiach. 
5. Osnova dizertačnej práce. 
6. Čiastkový výsledok riešenej dizertačnej práce (čiastkový výsledok výskumu doktoranda 

je nevyhnutnou súčasťou písomnej práce). 
7. Zoznam bibliografických odkazov. 

 Zoznam sa zoradí abecedne podľa priezviska autora resp. názvu diela, 

 Uvádzať možno len relevantnú literatúru, ktorú autor v práci cituje. 
 

Článok 4 
Dizertačná práca 

 

1. Dizertačnou prácou má študent preukázať schopnosť a pripravenosť na samostatnú 
tvorivú a vedeckú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, alebo na samostatnú teoretickú 
a tvorivú činnosť. Práca prezentuje výsledky vedeckého bádania a aplikáciu výsledkov 
výskumu v klinickej praxi. Vyznačuje sa vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a 
tiež dostatočným prehľadom existujúcej vedeckej a odbornej literatúry. Výsledkom 
dizertačnej práce by malo byť získanie nových poznatkov v danej problematike. 

2. Dizertačná práca sa vypracúva spravidla v štátnom jazyku, v prvej osobe množného 
čísla v minulom čase. So súhlasom vysokej školy alebo fakulty môže byť dizertačná práca 
napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. 

3. Odporúčané typy písma sú Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 
Odporúčané nastavenie strany: riadkovanie 1,5, okraje – vnútorný 3,5 cm, vonkajší 2 cm, 
zhora a zdola 2,5 cm, päta dole 1,25 cm, záhlavie 1,25 cm, odsadenie prvého riadku v 
odseku 1,25 cm, zarovnávanie do bloku, orientácia na výšku, formát A4. 

4. Odporúčaný rozsah dizertačnej práce 80 až 120 strán (144 000 až 216 000 znakov vrátane 
medzier). 

 

Článok 5 
Odporúčaná štruktúra dizertačnej práce 

 

1. Dizertačná práca obsahuje tieto hlavné časti: 
1.1 Úvodná časť - úvodná časť dizertačnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí: 

1.1.1. Obal - obal dizertačnej práce (Príloha č. 2) obsahuje: 
a) názov vysokej školy (Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená), 
b) názov fakulty, na ktorej je doktorand zapísaný (Times New Roman, veľkosť 18, 

bold, veľké písmená), 
c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil (nepovinné) (Times New Roman, 

veľkosť 18, bold, veľké písmená), 
d) označenie záverečnej práce (dizertačná práca) (Times New Roman, veľkosť 16, 

bold, veľké písmená),  
e) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly autora práce 

(Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená),  
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f) rok predloženia práce (Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená).  
1.1.2. Titulný list - titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci (Príloha č. 3). 
Obsahuje: 

a) názov vysokej školy (Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená),  
b) názov fakulty, na ktorej je doktorand zapísaný (Times New Roman, veľkosť 18, 

bold, veľké písmená),  
c) názov práce a podnázov práce (ak sa použil) (Times New Roman, veľkosť 18, 

bold, veľké písmená),  
d) označenie záverečnej práce (dizertačná) (Times New Roman, veľkosť 18, bold, 

veľké písmená),  
e) evidenčné číslo (Times New Roman, veľkosť 18) - je číslo, ktoré pridelí 

akademický informačný systém pri schválení témy záverečnej práce 
školiteľom. V prípade rigoróznych a habilitačných prác je to číslo priradené v 
akademickom informačnom systéme uchádzačovi o rigorózne konanie pri jeho 
prijatí a uchádzačovi o habilitačné konanie pri prijatí jeho žiadosti.  

f) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly autora práce 
(Times New Roman, veľkosť 12),  

g) názov študijného programu (Times New Roman, veľkosť 12),  
h) názov študijného odboru (Times New Roman, veľkosť 12),  
i) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly školiteľa (Times 

New Roman, veľkosť 12),  
j) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly školiteľa - 

špecialistu (Times New Roman, veľkosť 12),  
k) názov školiaceho pracoviska (Times New Roman, veľkosť 12),  
l) miesto a rok predloženia práce (Times New Roman, veľkosť 14).  

1.1.3. Poďakovanie (nepovinné). 
1.1.4. Zadanie záverečnej práce – z akademického informačného systému (Príloha č. 

4 
1.1.5. Abstrakt v slovenskom jazyku - abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, 

jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, 
výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. 
Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 
slov. Do rozsahu práce sa nezapočítavajú znaky abstraktu, ale abstrakt sa 
započítava do stránkovania (Príloha č.5).  

1.1.6. Abstrakt sa nečísluje. 
1.1.7. Abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom svetovom jazyku. 
1.1.8. Obsah. 
1.1.9. Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné). Ak sú v práci uvedené 
tabuľky, odporúča sa, aby boli zarovnané vľavo, pričom pred tabuľkou má byť 6 bodov. 
Popis tabuľky má byť umiestnený nad tabuľkou, pred popisom 6 bodov, za popisom 6 
bodov, vzhľad popisu napr. Tab. 1 Názov. Ak sú v práci uvedené obrázky alebo grafy, 
odporúča sa, aby boli zarovnané na stred, pričom pred obrázkom má byť 6 bodov. 
Popis obrázku má byť umiestnený pod obrázkom, pred popisom 6 bodov, za popisom 6 
bodov, vzhľad napr. Obr. 1 Názov  
1.1.10. Zoznam skratiek a značiek (nepovinné). 
1.1.11. Slovník (nepovinné). 

1.2. Hlavná textová časť - hlavnú textovú časť dizertačnej práce tvorí: 
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1.2.1. Úvod - v úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo 
praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s 
významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá 
a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. 
1.2.2. Jadro - jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo 
vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti: 

1.2.2.1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí - v tejto časti 
autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre 
spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel 
tejto časti práce má tvoriť približne 30 % práce. 
1.2.2.2. Cieľ práce - cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet 
riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie 
cieľa hlavného. 
1.2.2.3. Metodika práce a metódy skúmania – táto časť spravidla  obsahuje: 

a) charakteristiku objektu skúmania, 
b) pracovné postupy, 
c) spôsob získavania údajov a ich zdroje, 
d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, 
e) štatistické metódy. 

1.2.2.4. Výsledky práce - výsledky práce sú najvýznamnejšou časťou dizertačnej 
práce. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov), ku 
ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia 
dostatočne zhodnotiť. 
1.2.2.5. Diskusia – v tejto časti sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v 
konfrontácii s výsledkami iných autorov. Výsledky práce a diskusia môžu  tvoriť aj 
jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % dizertačnej práce. 
1.2.3. Záver - v závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu 
k stanoveným cieľom. 

1.2.4. Resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako 
slovenskom jazyku). Ak je dizertačná práca napísaná v cudzom jazyku, musí 
obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu dizertačnej 
práce. 

1.3. Zoznam bibliografických odkazov - obsahuje úplný zoznam bibliografických 
odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré 
musia korešpondovať s citáciami použitými v texte. Prílohy (nepovinné) sa 
nezapočítavajú do počtu strán a znakov dizertačnej práce. Obsahuje materiály, ktoré 
neboli zaradené priamo do textu práce. Každá príloha sa začína na novej strane a je 
označená samostatným veľkým písmenom (napr. Príloha A, Príloha B...). Číslo strany 
je uvedené iba pri zozname príloh. Ostatné strany príloh sa číslujú iným formátom 
čísel ako dizertačná práca (napr. rímskymi číslicami).  

1.4. Záverečná časť (nepovinné). 
 

Článok 6 
Citácie a bibliografické odkazy 

 

1. Pri citovaní je dôležitá etika citovania ako aj technika citovania. Etika citovania znamená 
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povinnosť autora zreteľne odkázať na všetky pôvodné zdroje, a to tak citované, ako aj 
parafrázované, ktoré v práci využil. Akékoľvek použitie iných prác alebo myšlienok s 
cieľom vyvolať dojem, že ide o autorovu vlastnú myšlienku alebo prácu, je plagiátorom, 
porušením autorského zákona a akademickej cti. Technika citovania vyjadruje, či a ako 
správne, podľa príslušnej normy autor spája miesta v texte so záznamami o 
dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov. Autor je povinný dôsledne 
používať zvolenú techniku citovania a nemôže v práci kombinovať viaceré techniky. 
Zoznam bibliografických odkazov v závere práce sa uvádza v abecednom poradí, v 
niektorých spoločenských vedách sa odporúča rozčleniť pramene a sekundárnu 
literatúru, pričom obidva zoznamy dodržiavajú vlastné abecedné poradie. Pravidlá 

citovania použitej literatúry a tvorby bibliografických odkazov, Schémy a príklady citácií a bibliografických 

odkazov so Schémou prvkov popisu bibliografických odkazov sú uvedené v prílohe č. 6, 7. 
 

Článok 7  
Predkladanie dizertačnej práce 

1. Dizertačná práca sa odovzdáva spravidla na oddelení pre vedu príslušnej fakulty v tlačenej 
podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej forme v štyroch vyhotoveniach.  

2. Elektronická verzia dizertačnej práce musí byť identická s vytlačenou formou práce, 
pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá autor. Dizertačná práca v tlačenej podobe je 
zviazaná v pevnej väzbe tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre 
čitateľná.  

3. Elektronická verzia záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce musí byť odovzdaná vo 
formáte PDF/A-1 alebo PDF/A-2 (Portable Document Format, ISO 19005-1:2005, ISO 
19005-2:2011) s možnosťou prevodu na čistý text. Za prevoditeľnosť dokumentu na čistý 
text zodpovedá autor. 

4.  Originalita dizertačnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa 
posudzuje v centrálnom registri záverečných prác (ďalej len  CRZP), kde sa vyhotoví  
Protokol o kontrole originality. Tento protokol sa distribuuje z CRZP do akademického 
informačného systému, odkiaľ je sprístupnený autorovi, školiteľovi a oddeleniu pre vedu.  

5. Kontrola originality dizertačnej práce je nevyhnutnou podmienkou pre obhajobu 
dizertačnej práce. Výsledok kontroly originality záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej 
práce je súčasťou zápisu o štátnej skúške . 

6. Súčasťou odovzdania dizertačnej práce je uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy 
medzi autorom a fakultou podľa § 51 ods. 3 č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za 
účelom overenia originality dizertačnej práce musí byť v licenčnej zmluve uvedený okrem 
iného súhlas autora na overenie tejto originality. Licenčná zmluva sa vyhotovuje v troch 
rovnopisoch určených pre doktoranda, fakultu (ako súčasť študijnej dokumentácie 
doktoranda) a univerzitnú knižnicu. 

 

Článok 8  
Autoreferát dizertačnej práce 

1. Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce (ďalej len autoreferát), ktorého 
hlavnou časťou je zdôraznenie cieľov a stručné zhrnutie základných výsledkov dizertačnej 
práce. Autoreferát má formát A 5. Môže mať rozsah najviac 20 strán. Odporúčaný typ 
písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. Prvú a druhú stranu 
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autoreferátu treba upraviť podľa príslušného vzoru (Príloha č.8).  
2. Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku. Autoreferát rozmnožený v potrebnom 

počte výtlačkov (25 kusov) rozošle podľa pokynov odborovej komisie fakulta, na ktorej sa 
bude konať obhajoba, najneskôr tri týždne pred dňom obhajoby inštitúciám a osobám 
podľa zvyklostí fakulty, pričom sa pošle najmä: oponentom dizertačnej práce, členom 
odborovej komisie pre daný študijný odbor doktorandského štúdia a ministerstvu 
školstva. 

3. Rámcová štruktúra autoreferátu dizertačnej práce je nasledovná:  
Obal 

Titulný list  

Úvod 

Aktuálny stav skúmanej problematiky 

Ciele a metódy dizertačnej práce 

Štruktúra práce 

Výsledky dizertačnej práce 

Záver 

Zoznam bibliografických odkazov 

Summary (v svetovom jazyku, a to buď v anglickom, vo francúzskom, v španielskom, v 
nemeckom, talianskom alebo v ruskom jazyku)  

Publikačná činnosti doktoranda (za obdobie doktorandského štúdia)  

Grantová činnosti doktoranda (za obdobie doktorandského štúdia)  

Vedecko-pedagogická charakteristika doktoranda (VPCH). 

 
Článok 9  

Záverečné ustanovenia 

 

Záväznosť, platnosť a účinnosť tohto usmernenia 

1. Toto usmernenie a jeho neoddeliteľné súčasti sú záväznými predpismi pre všetkých 
členov akademickej obce fakulty. 

2. Metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.12.2018. 
 
V Ružomberku 1.12.2018     
 

                                                                                              
 
                                                                           prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
                                                                             dekan FZ KU v Ružomberku 
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Príloha č. 1 Vzor titulného listu písomnej práce k dizertačnej skúške 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  

NÁZOV FAKULTY 

 

 

 

 

 

Evidenčné číslo 

 

 

 

 

 

 
NÁZOV PRÁCE 

PÍSOMNÁ PRÁCA K DIZERTAČNEJ SKÚŠKE 

 

 

 

 

 

Študijný program:  

Študijný odbor:  

Školiace pracovisko: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 

Katedra : 

Školiteľ: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 
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Miesto a rok predloženia Titul, meno a priezvisko autora 
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Príloha č. 2 - Vzor obalu dizertačnej práce 
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

NÁZOV FAKULTY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NÁZOV PRÁCE  

PODNÁZOV PRÁCE 
 

 

Označenie práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok predloženia 

 

Meno, priezvisko, akademické tituly  

a vedecko-pedagogické tituly autora
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Príloha č. 3 - Vzor titulného listu práce 
 
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

NÁZOV FAKULTY 
 

 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 

PODNÁZOV PRÁCE 
 
 

Označenie práce 
 
 

Evidenčné číslo 
 

 

 

 

 

Študijný program: názov 

Študijný odbor: názov 

Školiace pracovisko: názov 

Školiteľ: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 

 
 

 

 

 

 

 

Miesto a rok predloženia 

Meno, priezvisko, akademické tituly  

a vedecko-pedagogické tituly autora
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Príloha č. 4 - Vzor zadania záverečnej práce 

 

 
  

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  
Fakulta zdravotníctva 

  

 

 
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 
 

Meno a priezvisko študenta:  
 

Študijný odbor:  
 

Študijný program:  
 

Typ záverečnej práce:  

 

 

Jazyk záverečnej práce:  
 

Sekundárny jazyk:  
 

Názov:  
 

Školiteľ:  . 
 

Oponent:   
 

Školiace pracovisko:  
 

Vedúci školiaceho pracoviska:  

 

Dátum schválenia:   
 
 
 

školiteľ vedúci školiaceho  
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Príloha č. 5 - Vzor abstraktu v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom jazyku 
 

ABSTRAKT 

 
PRIEZVISKO, Meno: Názov práce. [Diplomová práca resp. Bakalárska práca] / Meno Priezvisko - 

Katolícka univerzita v Ružomberku. Názov fakulty; Názov školiaceho pracoviska. - Školiteľ : Titul 

Meno Priezvisko - Stupeň odbornej kvalifikácie : Magister resp. Bakalár. - Ružomberok : skratka 

fakulty, rok predloženia. Počet s. 

 
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text  

 

Kľúčové slová: Aaaaaa. Bbbbbbbbbb. Ccccccccccc. Dddddddddddddd. Eeeeeeeeeeeeeee. 
 

ABSTRACT 

 

MRKVIČKA, Jozef: Teaching English in a Kindergarten. [Master’s Thesis / Bachelor Thesis] 

/ Jozef Mrkvička – Catholic University in Ružomberok. Faculty of Arts and Letters; 

Department of English language and Literature. – Thesis Supervisor: prof. Eva Múdra – 

Academic Degree: Masters of Arts / Bachelor of Arts. - Ružomberok: FAL, 2017. 68pp. 

 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text  

Key words: Aaaaaa. Bbbbbbbbbb. Ccccccccccc. Dddddddddddddd. Eeeeeeeeeeeeeee. 

 

ABSTRACT 

 

Vorname Name: Titel der Arbeit. [Diplomarbeit/ Bachelorarbeit] / Name Vorname – 

Katholische Universität in Ružomberok. Philosophische Fakultät; Lehrstuhl für Germanistik. 

- Betreuer : Akademischer Titel Name Nachname –Grad der Fachqualifikation: Magister resp. 

Bachelor. - Ružomberok : Abkürzung der Fakultät, Verfassungsjahr. Anzahl  der Seiten. 

 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text. 

 

Schlüsselworte: Aaaaaa. Bbbbbbbbbb. Ccccccccccc. Dddddddddddddd. Eeeeeeeeeeeeeee. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

ФАМИЛИЯ, Имя: Название работы. [Дипломная (или бакалаврская) работа] / Имя 

Фамилия – Католический университет в Ружомберке. Название факультета; Название 

руководящего подразделения. – Руководитель: Титул Имя Фамилия – Уровень 

профессиональной квалификации: Магистр (или Бакалавр). – Ружомберок: 

сокращённое название факультета, год представления работы. Количество страниц.  
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Ключевые слова: Ааааа. Ббббб. Ввввв. Ггггг. Ддддд.
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Príloha č. 6 - Pravidlá citovania použitej literatúry a tvorby bibliografických odkazov 

 
A. Druhy citovania použitej literatúry 
Citát je doslovný text prevzatý z nejakého zdroja. V odbornom texte sa používa na podporu alebo 

doplnenie vlastných tvrdení, slúži tiež ako predmet analýzy alebo kritiky. Od hlavného textu sa musí 

oddeliť úvodzovkami.  
Parafráza je upravená myšlienka (prerozprávanie) iného autora, pričom musí byť zjavné, že ide 

o myšlienku iného autora, ktorej zmysel sa nemení. Parafráza sa vyjadruje vlastnými slovami a štýlom 

autora práce. Neoddeľuje sa úvodzovkami, avšak aj pri parafráze sa odkazuje na zdroj. Odkaz na 

parafrázu sa zvyčajne začína skratkou „porov.“ 
 

B. Tvorba citácií a bibliografických odkazov 
STN ISO 690: 2012 predpisuje návod na tvorbu bibliografických odkazov a citácií, 

nepredpisuje však ich konkrétny štýl. Pre záverečné a odborné práce je možné zvoliť si: 

(1) metódu mena a dátumu, 

(2) metódu priebežných poznámok. 

 

1. Metóda mena a dátumu (harvardský systém) 
Základná charakteristika: 

V texte na príslušnom mieste sa uvedie v zátvorkách meno autora a rok vydania citovaného 

dokumentu. Ak sa meno nachádza už v rámci textu, v zátvorkách uvádzame iba rok. 

V prípade potreby sa za rokom uvedú aj čísla strán. Ak majú viaceré dokumenty toho istého 

autora rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vnútri zátvoriek. 

V rámci jednej poznámky sa môže citovať aj viac dokumentov oddelených bodkočiarkou. 

Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú 

usporiadané podľa mena, za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. 

 

2. Metóda priebežných poznámok (pod čiarou) 
Základná charakteristika: 

Za každým citovaným alebo parafrázovaným textom sa zapisujú číslice v hornom indexe, 

ktoré sa vzťahujú k číselne radeným poznámkam pod čiarou. V rámci jednej poznámky sa 

môže citovať aj viac dokumentov oddelených bodkočiarkou 

Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumentu, aby zabezpečila 

presné spojenie medzi citáciou a citovaným dokumentom. Opakovaná citácia toho istého 

dokumentu sa môže skrátiť tak, že sa uvedie len priezvisko autora a skrátený názov, za 

ktorým sa napíšu čísla citovaných strán. 

Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.  

V zozname bibliografických odkazov sú záznamy usporiadané abecedne podľa autora alebo 

názvu, ak je dielo anonymné. 
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Príloha č. 7- Schémy a príklady citácií a bibliografických odkazov 
 
V záverečnej práci by sa mal použiť jednotný systém pri citáciách a v zozname bibliografických odkazov. Nižšie 
uvedené schémy určujú typografiu každého prvku, stabilné poradie prvkov podľa typu prameňa a interpunkciu 
oddeľujúcu jednotlivé prvky. S podrobným popisom sú prvky schémy uvedené v tabuľke na konci prílohy, 
pričom sú zoradené podľa abecedy. Príklady pod každou schémou ilustrujú vzhľad vybraných citácií alebo 
odkazov, ktoré sa riadia danou schémou. 

1. Metóda mena a dátumu (harvardský systém) 

 

A. Tvorba citácií 

Schéma citácie: 

(Priezvisko a rok vydania, citované strany) 

 

Príklady: 

(Rovný, Lesňáková, Spálová 2015, s. 111) 

(Špirko 1943, s. 44; Hanus 2001, s. 67) 

(Anon. 2015) 

 

B. Tvorba bibliografických odkazov 

 

1. a) Kniha, monografia (tlačená alebo elektronická) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno,  rok vydania. Názov. Podnázov [druh nosiča]. Vydanie. Miesto 

vydania: Vydavateľstvo. Názov a číslo edície. ISBN. 

 

Príklady: 

ROVNÝ, Ivan, LESŇÁKOVÁ, Anna, SPÁLOVÁ, Miriam, 2015. Základy hygieny. 

Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU. ISBN 978-80-561-0212-1. 

 

BÁNDY, Juraj. ed., 2015. Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými 

knihami. 3. opr. vyd. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť. ISBN 978-80-85486-

98-8. 

 

1. b) Kniha, monografia (na internete) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov. Podnázov [online]. Vydanie. Miesto vydania: 

Vydavateľstvo. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Názov a číslo edície. ISBN. 

DOI: číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

ANON., 2015. Outdoor Air Pollution [online]. Lyon: International Agency for Research 

on Cancer. 17.12.2015 [cit. 22.07.2016]. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic 

risks to humans, 109. ISBN 978-92-832-0175-5. Dostupné na internete: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/mono109.pdf 

 

2. a) Kapitola v monografii, príspevok v zborníku, heslo v slovníku alebo encyklopédii 

(tlačené alebo elektronické) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov príspevku resp. heslo. In: PRIEZVISKO, Meno. 

ed. Názov dokumentu [druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľstvo, číslovanie, 

rozpätie čísel strán. Názov a číslo edície. ISBN. 



 

17  

 

Príklady: 

MIRANDA, Roberto, 2013. Inštitúcia a charizma: Pastoračná prax v moci Ducha Svätého. In: 

ONDRÁŠEK, Ľubomír Martin, MOĎOROŠI, Ivan. eds. Pentekostalizmus v súčasnom 

náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok: Katolícka univerzita, s. 83 – 94. ISBN 

978-80-561-0001-1. 

 

URBANOVÁ, Eva, 2013. Podoby haiku v slovenskej poézii. In: PRÍHODOVÁ, Edita, 

VILČEKOVÁ, Katarína. eds. Túry do textúry III (alebo keď z motyky vystrelí...) [CD-ROM]. 

Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, s. 44 – 52. ISBN 978-80-561-0007-3. 

 

2. b) Kapitola v monografii, príspevok v zborníku, heslo v slovníku alebo encyklopédii 

(na internete) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov príspevku resp. heslo. In: PRIEZVISKO, Meno. 

ed. Názov dokumentu [online]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľstvo, číslovanie, rozpätie 

čísel strán. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Názov a číslo edície. ISBN. DOI: 

číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

KOTLEBOVÁ, Sandra, 2014. Špecifiká vzdelávania dospelých. In: HRAPKOVÁ, Nadežda 

et al. eds. Edukácia v treťom veku. Zborník abstraktov a príspevkov odbornej konferencie s 

medzinárodnou účasťou organizovanej k 20. výročiu založenia Asociácie univerzít tretieho 

veku na Slovensku [online]. Bratislava: EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity [cit. 

04.02.2015]. ISBN 978-80-554-0933-7. Dostupné na internete: 

http://asutv.sk/dokumenty/zbornik-k-20-vyrociu-asutv/ 

 

SCHAKEL, Peter, 2015. C.S. Lewis. Irish-born author and scholar. In: ANON. 

Encyclopaedia Britannica [online]. 11.02.2014 [cit. 06.11.2016]. Dostupné na internete: 

https://www.britannica.com/biography/C-S-Lewis 

 

3. a) Príspevok v časopise (tlačený alebo elektronický) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov príspevku. In: Názov časopisu [druh nosiča]. 

Vydanie, číslovanie, rozpätie čísel strán. ISSN.  

 

Príklady: 

TUFFEN, Hugh, BETTS, Richard, 2010. Volcanism and climate: chicken and egg (or vice 

versa)? In: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences. Roč. 368, č. 1919, s. 2585 – 2588. ISSN 1364-503X. 

 

3. b) Príspevok v časopise (na internete) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov príspevku. In: Názov časopisu [online]. Vydanie, 

číslovanie, rozpätie čísel strán. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. ISSN. DOI: 

číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

 

Príklady: 
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RAŠOVÁ, Dominika, 2013. Sociopragmatika v online denníkoch. In: Nová filologická revue 

[online]. Roč. 5, č. 1, s. 83 – 95 [cit. 15.10.2016]. ISSN 1338-0583. Dostupné na internete: 

http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=18322 

 

TUFFEN, Hugh, BETTS, Richard, 2010. Volcanism and climate: chicken and egg (or vice 

versa)? In: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences [online]. Roč. 368, č. 1919, s. 2585 – 2588. 19.04.2010 [cit. 

05.07.2012]. ISSN 1471-2962. DOI: 10.1098/rsta.2010.0064 

 

4. Vedecko-kvalifikačné práce 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov práce. Druh práce. Miesto vydania: Názov 

univerzity. 

 

Príklady: 

ŠPÁNIKOVÁ, Martina, 2010. Sociálna facilitácia a postoje voči príslušníkom etnických 

minorít. Dizertačná práca. Ružomberok: Katolícka univerzita. 

 

5. Výskumné správy 

Schéma odkazu: 
PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov správy. Druh a číslo správy. Miesto vydania: Názov 

inštitúcie. 
 

Príklady: 

NEMČEKOVÁ, Mária, ŽIAKOVÁ, Katarína, MIŠTUNA, Dušan, 2004. Práva pacientov. 

Medicínske, ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. VEGA 1/0036/03. Martin: Osveta. 

6. Archívne pramene 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno, rok vzniku dokumentu. Názov. Popis dokumentu. Miesto archívu: Názov 

archívu, názov archívneho fondu, inventárne číslo resp. signatúra. 
 

Príklady: 

NOVOMESKÝ, Laco, 1963. List Laca Novomeského Jankovi Silanovi. Rukopis. Martin: 

Literárny archív SNK, fond Janka Silana, 210 H 15. 

 

 

I. Metóda priebežných poznámok (pod čiarou) 

 

A. Tvorba citácií 

1. a) Kniha, monografia (tlačená alebo elektronická) 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov [druh nosiča]. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, 

citované 

strany. 

 

Príklady: 

ROVNÝ, I., LESŇÁKOVÁ, A., SPÁLOVÁ, M. Základy hygieny. Ružomberok: VERBUM – 

vydavateľstvo KU, 2015, s. 111. 

 

Schéma opakovanej citácie: 
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PRIEZVISKO, Názov, citované strany. 

 

Príklady: 

ROVNÝ, LESŇÁKOVÁ, SPÁLOVÁ, Základy hygieny, s. 111. 

 

3. b) Kniha, monografia (na internete) 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov [online]. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, citované 

strany [Dátum citovania]. DOI: číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

ANON. Outdoor Air Pollution [online]. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 

2015, s. 135 – 188 [cit. 22.07.2016]. Dostupné na internete: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/mono109.pdf 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov, citované strany. 

 

Príklady: 

ANON., Outdoor air pollution, s. 157. 

 

4. a) Príspevok v zborníku, kapitola v monografii, heslo v slovníku, článok v 

encyklopédii (tlačené alebo elektronické) 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov príspevku. In: PRIEZVISKO, M. ed. Názov dokumentu [druh 

nosiča]. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, citované strany. 

 

Príklady: 

MIRANDA, R. Inštitúcia a charizma: Pastoračná prax v moci Ducha  Svätého. In: 

ONDRÁŠEK, Ľ.M., MOĎOROŠI, I. eds. Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a 

spoločenskom kontexte. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2013, s. 90. 

 

URBANOVÁ, E. Podoby haiku v slovenskej poézii. In: PRÍHODOVÁ, E., VILČEKOVÁ, K. 

eds. Túry do textúry III (alebo keď z motyky vystrelí...) [CD-ROM]. Ružomberok: VERBUM 

– vydavateľstvo KU, 2013, s. 44. 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov príspevku, citované strany. 

 

Príklady: 

MIRANDA, Inštitúcia a charizma, s. 89. 

 

URBANOVÁ, Podoby haiku v slovenskej poézii, s. 50. 

 

1. b) Príspevok v zborníku, kapitola v monografii, heslo v slovníku, článok v 

encyklopédii (na internete) 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov príspevku. In: PRIEZVISKO, M. ed. Názov dokumentu [online]. 

Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, citované strany [Dátum citovania]. DOI: 

číslo/Dostupné na internete: adresa URL 
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Príklady: 

AUXOVÁ, D. Morálne a pragmatické cez optiku biblickej frazémy. In: DUDOVÁ, K. ed. 

Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 

12. 2012) [online]. Nitra: KSJL FF UKF, 2014, s. 11 [cit. 15.10.2015]. Dostupné na internete: 

http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf 

 

KOTLEBOVÁ, S. Špecifiká vzdelávania dospelých. In: HRAPKOVÁ, N. et al. eds. Edukácia 

v treťom veku. Zborník abstraktov a príspevkov odbornej konferencie s medzinárodnou 

účasťou organizovanej k 20. výročiu založenia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku 

[online]. Bratislava: EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014 [cit. 04.02.2015]. 

Dostupné na internete: http://asutv.sk/dokumenty/zbornik-k-20-vyrociu-asutv/ 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov príspevku, citované strany. 

alebo 

PRIEZVISKO, Názov príspevku [online]. [Dátum citovania]. DOI: číslo/Dostupné na 

internete: adresa URL 

 

Príklady: 

AUXOVÁ, Morálne a pragmatické, s. 11. 

 

KOTLEBOVÁ, Špecifiká vzdelávania dospelých [online]. [cit. 04.02.2015]. Dostupné na 

internete: http://asutv.sk/dokumenty/zbornik-k-20-vyrociu-asutv/ 

 

2. a) Príspevok v časopise (tlačený alebo elektronický) 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov príspevku. In: Názov časopisu [druh nosiča]. Rok vydania, 

číslovanie, citované strany. 

 

Príklady: 

TUFFEN, H., BETTS, R. Volcanism and climate: chicken and egg (or vice versa)? In: Phil. 

Trans. R. Soc. A. 2010, roč. 368, č. 1919, s. 2587. 

 

TÍŽIK, M. Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva a prvý reprezentatívny 

výskum religiozity obyvateľov Slovenska. In: Sociológia – Slovak Sociological Review. 2016, 

roč. 48, č. 5, s. 512. 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov príspevku, citované strany. 

 

Príklady: 

TUFFEN, BETTS, Volcanism and climate, s. 2588. 

 

TÍŽIK, Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva, s. 512. 

 

 

5. b) Príspevok v časopise (na internete) 

Schéma prvej citácie: 
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PRIEZVISKO, M. Názov príspevku. In: Názov časopisu [online]. Rok vydania, číslovanie, 

citované strany [Dátum citovania]. DOI: číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

RAŠOVÁ, D. Sociopragmatika v online denníkoch. In: Nová filologická revue [online]. 2013, 

roč. 5, č. 1, s. 83 – 86 [cit. 15.10.2016]. Dostupné na internete: 

http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=18322 

TUFFEN, H., BETTS, R. Volcanism and climate: chicken and egg (or vice versa)? In: Phil. 

Trans. R. Soc. A [online]. 2010, roč. 368, č. 1919, s. 2587 [cit. 05.07.2012]. DOI: 

10.1098/rsta.2010.0064 

 

TÍŽIK, M. Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva a prvý reprezentatívny 

výskum religiozity obyvateľov Slovenska. In: Sociológia – Slovak Sociological Review 

[online]. 2016, roč. 48, č. 5, s. 505 [cit. 15.11.2016]. Dostupné na internete: 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=36 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov príspevku, citované strany. 

 

Príklady: 

RAŠOVÁ, Sociopragmatika v online denníkoch, s. 84. 

 

TUFFEN, BETTS, Volcanism and climate, s. 2588. 

 

TÍŽIK, Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva, s. 505. 

 

6. Vedecko-kvalifikačné práce 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov práce. Druh práce. Miesto vydania: Názov univerzity, rok vydania, 

citované strany. 

 

Príklady: 

ŠPÁNIKOVÁ, M. Sociálna facilitácia a postoje voči príslušníkom etnických minorít. 

Dizertačná práca. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010, s. 88 – 90. 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov práce, citované strany. 

Príklady: 

ŠPÁNIKOVÁ, Sociálna facilitácia, s. 57. 

 

7. Výskumné správy 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov správy. Druh a číslo správy. Miesto vydania: Názov inštitúcie, rok vydania, 

citované strany. 

 

Príklady: 

NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D. Práva pacientov. Medicínske, 

ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. VEGA 1/0036/03. Martin: Osveta, 2004, s. 45 – 

61. 
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Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov správy, citované strany. 

 

Príklady: 

NEMČEKOVÁ, ŽIAKOVÁ, MIŠTUNA, Práva pacientov, s. 200. 

 

8. Archívne pramene a rukopisy 

Schéma prvej citácie: 

PRIEZVISKO, M. Názov. Rok vzniku dokumentu. Popis dokumentu. Miesto archívu: Názov 

archívu, názov archívneho fondu, inventárne číslo resp. signatúra, citované strany. 

 

Príklady: 

NOVOMESKÝ, L. List Laca Novomeského Jankovi Silanovi. 1963. Rukopis. Martin: 

Literárny archív SNK, fond Janka Silana, 210 H 15, s. 2 – 3. 

 

Schéma opakovanej citácie: 

PRIEZVISKO, Názov, citované strany. 

 

Príklady: 

NOVOMESKÝ, List Laca Novomeského Jankovi Silanovi, s. 3. 

 

 

B. Tvorba bibliografických odkazov 

 

2. a) Kniha, monografia (tlačená alebo elektronická) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov. Podnázov [druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania: 

Vydavateľstvo, rok vydania. Názov a číslo edície. ISBN. 

 

Príklady: 

ROVNÝ, Ivan, LESŇÁKOVÁ, Anna, SPÁLOVÁ, Miriam. Základy hygieny. Ružomberok: 

VERBUM – vydavateľstvo KU, 2015. ISBN 978-80-561-0212-1. 

 

 

1. b) Kniha, monografia (na internete) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov. Podnázov [online]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľstvo, 

rok vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Názov a číslo edície. ISBN. DOI: 

číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

ANON. Outdoor Air Pollution [online]. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 

2015. 17.12.2015 [cit. 22.07.2016]. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks 

to humans, 109. ISBN 978-92-832-0175-5. Dostupné na internete: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/mono109.pdf 

 

2. a) Príspevok v zborníku, kapitola v monografii, heslo v slovníku, článok v 

encyklopédii (tlačené alebo elektronické) 

Schéma odkazu: 
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PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In: PRIEZVISKO, Meno. ed. Názov dokumentu 

[druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, číslovanie, rozpätie 

čísel strán. Názov a číslo edície. ISBN. 

 

Príklady: 

MIRANDA, Roberto. Inštitúcia a charizma: Pastoračná prax v moci Ducha Svätého. In:  

 

ONDRÁŠEK, Ľubomír Martin, MOĎOROŠI, Ivan. eds. Pentekostalizmus v súčasnom 

náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2013, s. 83 – 94. 

ISBN 978-80-561-0001-1. 

 

URBANOVÁ, Eva. Podoby haiku v slovenskej poézii. In: PRÍHODOVÁ, Edita, 

VILČEKOVÁ, Katarína. eds. Túry do textúry III (alebo keď z motyky vystrelí...) [CD-ROM]. 

Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2013, s. 44 – 52. ISBN 978-80-561-0007-3. 

 

2. b) Príspevok v zborníku, kapitola v monografii, heslo v slovníku, článok v 

encyklopédii (na internete) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In: PRIEZVISKO, Meno. ed. Názov dokumentu 

[online]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, číslovanie, rozpätie čísel 

strán. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Názov a číslo edície. ISBN. DOI: 

číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

AUXOVÁ, Darina. Morálne a pragmatické cez optiku biblickej frazémy. In: DUDOVÁ, 

Katarína. ed. Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov 

(Nitra 5. – 7. 12. 2012) [online]. Nitra: KSJL FF UKF, 2014, s. 8 – 13 [cit. 15.10.2015]. ISBN 

978-80-558-0565-8. Dostupné na internete: 

http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf 

 

KOTLEBOVÁ, Sandra. Špecifiká vzdelávania dospelých. In: HRAPKOVÁ, Nadežda et al. 

eds. Edukácia v treťom veku. Zborník abstraktov a príspevkov odbornej konferencie s 

medzinárodnou účasťou organizovanej k 20. výročiu založenia Asociácie univerzít tretieho 

veku na Slovensku [online]. Bratislava: EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014 [cit. 

04.02.2015]. ISBN 978-80-554-0933-7. Dostupné na internete: 

http://asutv.sk/dokumenty/zbornik-k-20-vyrociu-asutv/ 

 

3. a) Príspevok v časopise (tlačený alebo elektronický) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In: Názov časopisu [druh nosiča]. Vydanie. Rok 

vydania, číslovanie, rozpätie čísel strán. ISSN.  

 

Príklady: 

TUFFEN, Hugh, BETTS, Richard. Volcanism and climate: chicken and egg (or vice versa)? 

In: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences. 2010, roč. 368, č. 1919, s. 2585 – 2588. ISSN 1364-503X. 

 

TÍŽIK, Miroslav. Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva a prvý 

reprezentatívny výskum religiozity obyvateľov Slovenska. In: Sociológia – Slovak 

Sociological Review. 2016, roč. 48, č. 5, s. 500 – 538. ISSN 0049-1225. 
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3. b) Príspevok v časopise (na internete) 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In: Názov časopisu [online]. Vydanie. Rok vydania, 

číslovanie, rozpätie čísel strán. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. ISSN. DOI: 

číslo/Dostupné na internete: adresa URL 

 

Príklady: 

RAŠOVÁ, Dominika. Sociopragmatika v online denníkoch. In: Nová filologická revue 

[online]. 2013, roč. 5, č. 1, s. 83 – 95 [cit. 15.10.2016]. ISSN 1338-0583. Dostupné na 

internete: http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=18322 

 

TUFFEN, Hugh, BETTS, Richard. Volcanism and climate: chicken and egg (or vice versa)? 

In: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences [online]. 2010, roč. 368, č. 1919, s. 2585 – 2588. 19.04.2010 [cit. 

05.07.2012]. ISSN 1471-2962. DOI: 10.1098/rsta.2010.0064 

 

TÍŽIK, Miroslav. Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva a prvý 

reprezentatívny výskum religiozity obyvateľov Slovenska. In: Sociológia – Slovak 

Sociological Review [online]. 2016, roč. 48, č. 5, s. 500 – 538 [cit. 15.11.2016]. ISSN 1336-

8613. Dostupné na internete: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-

list&journal_no=36 

 

4. Vedecko-kvalifikačné práce 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov práce. Druh práce. Miesto vydania: Názov univerzity, rok 

vydania. 

 

Príklady: 

ŠPÁNIKOVÁ, Martina. Sociálna facilitácia a postoje voči príslušníkom etnických minorít. 

Dizertačná práca. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010. 

 

5. Výskumné správy 

Schéma odkazu: 
PRIEZVISKO, Meno. Názov správy. Druh a číslo správy. Miesto vydania: Názov inštitúcie, rok 

vydania. 
 

Príklady: 

NEMČEKOVÁ, Mária, ŽIAKOVÁ, Katarína, MIŠTUNA, Dušan. Práva pacientov. 

Medicínske, ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. VEGA 1/0036/03. Martin: Osveta, 

2004. 

 

Archívne pramene 

Schéma odkazu: 

PRIEZVISKO, Meno. Názov. Rok vzniku dokumentu. Popis dokumentu. Miesto archívu: 
Názov archívu, názov archívneho fondu, inventárne číslo resp. signatúra. 
 

Príklady: 

NOVOMESKÝ, Laco. List Laca Novomeského Jankovi Silanovi. 1963. Rukopis. Martin: 

Literárny archív SNK, fond Janka Silana, 210 H 15. 
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Schéma prvkov popisu bibliografických odkazov 

Prvok Popis a použitie 
Anon. nahrádza meno autora/editora, ak nie je k dispozícii 

Citované strany  napr. s. 123; s. 125 – 145; s. 123, 125 – 133 a pod.; údaj končí 
bodkou; v bibliografickom odkaze sa neuvádzajú 

Číslovanie  uvádza sa, ak je k dispozícii, napr. „roč. 4“ | „zv. 9“ | „č. 3“ a pod. 

Dátum 

aktualizácie/revízie 

uvádza sa v režime online vo forme „DD.MM.RRRR“, ak je k 

dispozícii 

Dátum citovania uvádza sa vo forme „[cit. DD.MM.RRRR]“ v režime online, kde je 

povinný a má prednosť pred dátumom aktualizácie/revízie 
Druh nosiča „CD“ alebo „DVD“ a pod., ak je v elektronickej forme; ak dokument 

pochádza z internetu, uvádza sa „online“, pričom sú povinné aj prvky  

Dátum citovania a DOI/Dostupnosť na internete 

DOI: číslo/Dostupné 

na internete: adresa 

URL 

uvádza sa v režime online. DOI (Digital Object Identifier) ak je 

k dispozícii, má prednosť pred adresou URL, ktorá sa uvádza v celej 

dĺžke ako sa zobrazuje v riadku adresy prehliadača, bez 

podčiarknutia a čiernym typom písma; za DOI alebo URL sa nedáva 

bodka 

Druh a číslo správy napr. VEGA, KEGA a pod. s uvedením registračného čísla 

Druh práce napr. diplomová práca, dizertačná práca a pod. 

Ed.  skratka pre jedného zostavovateľa je „ed.“ a pre viacerých „eds.“ 

In: skratka uvádzajúca zdrojový dokument 
Inventárne číslo resp. 

signatúra 
identifikačné údaje lokalizujúce dokument v archíve 

ISBN/ISSN uvádza sa, ak je k dispozícii; ISSN je zvyčajne iné pri tlačenom a iné 

pri internetovom vydaní rovnakého časopisu 
Miesto archívu miesto, v ktorom sa archív nachádza 
Miesto vydania uvádza sa, ak je k dispozícii; ak je ich viac, uvádza sa iba prvé 

v poradí, porov. vydavateľstvo 

Názov a číslo edície uvádza sa, ak je k dispozícii 
Názov archívneho 

fondu 
súbor, z ktorého dokument pochádza, napr. fond, zbierka a pod. 

Názov archívu napr. Archív Pamiatkového ústavu SR a pod. 
Názov diela, kapitoly, 

príspevku, hesla, 

práce, správy, 

dokumentu, časopisu 

v bibliografickom odkaze sa uvádza v plnej forme;  

pri prvej citácii sa uvádza v plnej forme; názov časopisu možno nahradiť 

skratkou, ak je k dispozícii 

pri opakovanej citácii sa uvádza v skrátenej forme; 

nedáva sa zaň bodka, ak nasleduje druh nosiča 
Názov inštitúcie porov. vydavateľstvo 

Názov univerzity porov. vydavateľstvo 
Podnázov mal by sa uviesť, ak podstatne dopĺňa informáciu o prameni; nedáva sa zaň 

bodka, ak nasleduje druh nosiča 
Popis dokumentu používa sa u nepublikovaných dokumentov, napr. rukopis, mapa 

a pod. 

PRIEZVISKO Formát mena autora alebo editora opakovanej citácie. 
Prvok obsahuje iba priezvisko autora/editora. Priezviská dvoch alebo troch 

autorov/editorov sa oddeľujú čiarkou, na konci je čiarka, napr. 
PRIEZVISKO1, PRIEZVISKO2, PRIEZVISKO3, 
Pri štyroch a viacerých autoroch/editoroch sa uvádza iba meno prvého, 

ktorého uvádza publikácia a mená ostatných nahrádza skratka „a kol.“ 
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alebo „et al.“, napr. PRIEZVISKO1 a kol. alebo PRIEZVISKO1 et al. 

PRIEZVISKO, M. Formát mena autora alebo editora prvej citácie. 
Prvok začína priezviskom, po ňom nasleduje iniciála mena s bodkou, 

oddeľujú sa vždy čiarkou. Takisto aj mená dvoch alebo troch 

autorov/editorov sa začínajú priezviskom a každé meno sa oddeľuje 

čiarkou, na konci je bodka, napr. 
PRIEZVISKO1, M1., PRIEZVISKO2, M2., PRIEZVISKO3, M3.  
Pri štyroch a viacerých autoroch/editoroch sa uvádza iba meno prvého, 

ktorého uvádza publikácia a mená ostatných nahrádza skratka „a kol.“ 

alebo „et al.“, napr.  

PRIEZVISKO1, M1. a kol. alebo PRIEZVISKO1, M1. et al.  

Iniciály mena sa neoddeľujú medzerou, napr. J.R. alebo J.-N.  

Podľa STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia, s. 10: „Pri 

spracúvaní sekundárnych prvkov by sa mala dodržať prax národa, do 

ktorého podľa možností čo najviac patrí príslušný tvorca: FALLA, 

Manuel de (Španiel); LA FONTAINE, Jean de (Francúz); DE LA 

MARE, Walter (Angličan); KLEIST, Heinrich von (Nemec)“.  
PRIEZVISKO, Meno. Formát mena autora alebo editora v bibliografickom odkaze. 

Prvok začína priezviskom, po ňom nasleduje celé meno, oddeľujú sa vždy 

čiarkou. Takisto aj mená dvoch alebo troch autorov/editorov začínajú 

priezviskom a každé meno sa oddeľuje čiarkou, na konci je bodka, napr. 

PRIEZVISKO1, Meno1, PRIEZVISKO2, Meno2, PRIEZVISKO3, Meno3.  

Pri štyroch a viacerých autoroch/editoroch sa uvádza iba meno prvého, 

ktorého uvádza publikácia a mená ostatných nahrádza skratka „a kol.“ 

alebo „et al.“, napr.  

PRIEZVISKO1, Meno1 a kol. alebo PRIEZVISKO1, Meno1 et al.  
Rok vydania/vzniku 

dokumentu 
uvádza sa vo forme RRRR; ak nie je k dispozícii, nahrádza sa skratkou 

„[s.d.]“ (sine die) 

Rozpätie čísel strán rozsah strán príspevku, kapitoly, hesla, napr. s. 12 – 25; údaj končí 

bodkou 
Vydanie je povinné len počnúc druhým vydaním, napr. 2. vyd., 3. opr. vyd. 
Vydavateľstvo uvádza sa, ak je k dispozícii; ak je ich viac, uvádza sa iba prvé 

v poradí, porov. miesto vydania 
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KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 

 

........................................................................ 
 

(meno a priezvisko doktoranda) 

 

 

 

 

AUTOREFERÁT DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

 

 

 

........................................................................ 
 

(názov dizertačnej práce) 

 

 

na získanie akademickej hodnosti „philosophiaedoctor” 

v odbore doktorandského štúdia 

 

.................................................................................... 
 

(číslo odboru, názov odboru doktorandského štúdia) 

 

 

 

 

 

 

V ................................ dňa ................................ 

 

Príloha č. 8: Vzor autoreferátu dizertačnej práce 

VZOR 1. strany autoreferátu 

 



VZOR 2. strany autoreferátu 

 

Dizertačná práca bola vypracovaná v ........................... (dennej, resp. externej) 

forme doktorandského štúdia na FZ Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Predkladateľ: ............................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

(uviesť meno a priezvisko doktoranda, adresa pracoviska)  

Školiteľ: ...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(uviesť meno a priezvisko školiteľa, adresa pracoviska)  

Školiteľ špecialista: ................................................................................................................... 

Oponenti: 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Autoreferát bol rozoslaný dňa ....................................................................(doplniť dátum) 

 

Obhajoba  dizertačnej  práce  sa  koná  dňa  ..............................o................ hod.   na 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................(uviesť adresu miesta konania obhajoby dizertačnej práce) 

pred komisiou pre obhajobu dizertačnej práce v odbore doktorandského štúdia 

............................................... (uviesť číslo odboru, názov odboru doktorandského štúdia) 

vymenovanou predsedom komisie dňa .................................................................................... 

Predseda komisie: 
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.......................................................................................................................... 

 

(uviesť meno a priezvisko s uvedením titulov a hodností) 
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Ružomberok 28.02.2018                                                                          Naša značka: CZ 324/2018 FZ 

                                                                                                  Účinnosť: od 1.3.2018   

                                                                                                                                                                                                                      

Nariadenie 
 dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku č.1/2018, ktorým sa upravujú 

podmienky vysielania zamestnancov na pracovné cesty  

1. Týmto nariadením sa usmerňujú podmienky Smernice rektora č. 5/2010 o cestovných 

náhradách pri pracovných cestách zo dňa 1. 2. 2010 s cieľom  najhospodárnejšieho nakladania 

s finančnými prostriedkami. 

2. Dôvodom vydania nariadenia dekana Fakulty zdravotnícku KU v Ružomberku č. 1/2018 je 

zlepšiť úroveň publikačných výstupov a zvýšiť finančný prínos do rozpočtu fakulty. Prehľad 

zaradenia publikácií, príspevkov do kategórií a ich finančných výnos tvorí prílohu č. 1. 

3. Fakulta zdravotníctva bude finančne podporovať v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov konferencie kategórie A a B za 

podmienok fyzickej účasti maximálne 2 zamestnancov na jednej konferencii, z toho každý 

zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou. Pri použití služobného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste budú finančne podporení maximálne 3 zamestnanci na 

jednej konferencii, z toho každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou 

účasťou. Jeden zamestnanec bude finančne podporený na konferencii kategórie A a B najviac 

3x za rok. Kritéria na zaraďovanie konferencií do kategórií a ich podpora tvoria prílohu č. 2 

nariadenia.  

4. Žiadosť o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii predkladajú zamestnanci 30 

dní pred zahraničnou pracovnou cestou a 15 dní pred domácou pracovnou cestou prodekanovi 

pre vedu a výskum. Vzor žiadosti o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii tvorí 

prílohu č. 3 nariadenia. Ku žiadosti treba priložiť doklady uvedené v poznámke žiadosti 

o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii. 

5. Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí si zamestnanec zabezpečí až po 

schválení žiadosti o poskytnutí pracovnej cesty s účasťou na konferencii prodekanom pre vedu 

a výskum. Bez platného poistenia nie je možné nastúpiť pracovnú cestu v zahraničí. 

6. Zamestnancom Fakulty zdravotníctva sa určuje náhrada výdavkov za ubytovanie pri 

zahraničnej pracovnej ceste maximálne 75,00 EUR/1 zamestnanec/1noc. Náhrada výdavkov za 

ubytovanie pri domácej pracovnej ceste je určená vo výške 50,00 EUR/1 zamestnanec/1 noc. 

Náklady nad uvedené sumy nebudú zamestnancom fakultou preplatené. Uvedené finančné 

limity platia na všetky pracovné cesty zamestnancov Fakulty zdravotníctva.    

                                                                                            

 

 

                                                                                              prof. MUDr. Anton LACKO, CSc., 

                                                                                                dekan Fakulty zdravotníctva KU 

                                                                                                     Príloha č. 1 

Zaradenie príspevku do kategórie a jej finančný výnos pre rok 2017 

 
 

Kategória Charakteristika publikácie, príspevku 
Dotácia 

(€) 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2370,3 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2370,3 

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 2370,3 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 2370,3 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 237,0 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 237,0 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1034,9 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1034,9 
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ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 124,2 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 62,1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5037,3 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 5037,3 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 99,3 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 99,3 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 
2370,3 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1185,1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 397,2 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 198,6 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 99,3 

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 99,3 

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS  
99,3 

AEN 
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS  
99,3 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 397,2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 198,6 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 397,2 

AFD AFD (Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 198,6 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 99,3 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 99,3 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 99,3 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 99,3 

AFK Postery zo zahraničných konferencií  

AFL Postery z domácich konferencií  

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách  

AGJ 
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, 

prihlášky ochranných známok,... 
5037,3 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1034,9 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1034,9 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 31,0 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 31,0 

BCB Učebnice pre stredné a základné školy 1034,9 

BCI Skriptá a učebné texty 1034,9 

BCK Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch 31,0 

BDA 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách 
31,0 

BDB 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 

vydavateľstvách 
31,0 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5037,3 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 5037,3 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 31,0 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 31,0 

BDM 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 
2370,3 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1185,1 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj  nekonferenčných) 124,2 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných) 62,1 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 31,0 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 31,0 

BGG Normy  

CAA Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 1034,9 
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vydané v zahraničných vydavateľstvách 

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 

vydané v domácich vydavateľstvách 
1034,9 

CBA Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov 31,00 

CBB Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov 31,00 

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 5037,3 

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 5037,3 

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 31,0 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 31,0 

EAI Prehľadové práce-knižné 1034,9 

EAJ Odborné preklady publikácií-knižné 1034,9 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch  

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru-bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 

atlasy... 
1034,9 

 

 

 
Príloha č. 2 

Kritériá na zaraďovanie konferencií a ich podpora 
 

 

Kategória A:  

Kritéria zaradenia: 

Celosvetová konferencia alebo celokontinentálna, čo nesie aj v názve a organizátorovi - 

napr. Európska konferencia ... organizuje ju nadnárodná organizácia v spolupráci s nejakou 

univerzitou alebo inou národnou inštitúciou – napr. WHO, Európska spoločnosť pre... Vo 

vedeckom výbore konferencie musia byť ľudia z viacerých krajín - minimálne 10. Prezentácia 

musí byť vyžiadaná, vedeckého charakteru - prezentovanie vlastných výsledkov výskumu, 

alebo prieskumu. Prednáška, prezentácia nemôže byť kompilátom  - také nie je možné uznať.   

Odporúčaná podpora: 

Financované FZ ako pracovnej cesty s náhradou - maximálne 2 zamestnanci fyzicky 

prítomní na jednej konferencii, z toho každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. 

aktívnou účasťou. Pri použití služobného motorového vozidla pri pracovnej ceste budú 

finančne podporení maximálne 3 zamestnanci fyzicky prítomní na jednej konferencii, z toho 

každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou.  
 

 

Kategória B:  

Kritéria zaradenia: 

Medzinárodná konferencia, nie s medzinárodnou účasťou, čo nesie aj v názve a 

organizátorovi -  organizuje ju národná organizácia v spolupráci s nejakou univerzitou alebo aj 

univerzita v spolupráci s inými zahraničnými partnermi – napr. SKSaPA, FZ KU v spolupráci  

s ... Vo vedeckom výbore konferencie musia byť ľudia z viacerých krajín - minimálne 5. Vždy 

sa na organizovaní musia podieľať minimálne tri organizácie z troch rozličných krajín. 

Prezentácia musí byť vyžiadaná, vedeckého charakteru - prezentovanie vlastných výsledkov 

výskumu, alebo prieskumu.  Prednáška nemôže byť kompilátom  - také nie je možné uznať.   

Odporúčaná podpora: 

Financované FZ  ako pracovnej cesty s náhradou - maximálne 2 zamestnanci 

fyzicky prítomní na jednej konferencii, z toho každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, 

resp. aktívnou účasťou. Pri použití služobného motorového vozidla pri pracovnej ceste budú 

finančne podporení maximálne 3 zamestnanci fyzicky prítomní na jednej konferencii, z toho 

každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou.  
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Kategória C:  

Kritéria zaradenia: 

Celoslovenská alebo zahraničná konferencia, ktorú organizuje národná organizácia 

alebo univerzita v spolupráci s domácimi partnermi -  univerzitou alebo inou národnou 

inštitúciou. Ide aj o konferenciu v zahraničí, ak vo vedeckom výbore sú členovia len z dvoch 

alebo jednej krajiny. Prezentácia musí byť vyžiadaná, vedeckého charakteru - prezentovanie 

vlastných výsledkov výskumu, alebo prieskumu. Kompilát nie je možné uznať. 

 

Odporúčaná podpora: 

Udeliť pracovné voľno s náhradou mzdy, bez finančnej náhrady pracovnej cesty  - 

nepreplatenie  konferenčného poplatku, cestovného, ubytovacích nákladov či stravného.  
Prínosom  pre účastníka sú kontakty s inými účastníkmi.   
 

Kategória D:  

Kritéria zaradenia: 

Domáca alebo zahraničná konferencia, ak ju organizuje jedna organizácia. Ide aj 

o zahraničnú konferenciu, ak vo vedeckom výbore sú členovia len z jednej inštitúcie. 

Odporúčaná podpora: 

Neodporúčané na financovanie a ani na udelenie pracovného voľna s náhradou 

mzdy. Účastník konferencie v uvedený deň čerpá dovolenku. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 

Žiadosť o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii 
Meno, priezvisko, titul: 

Pracovisko: Funkcia: 

Názov aktivity: 

Organizátor: 

Termín konania (od – do, vrátane cesty) 

Miesto konania: 

Webový link na stránku podujatia: 

Účasť:* aktívna  pasívna  
 

Pri aktívnej účasti 

Názov príspevku:  

Autori príspevku:  

Charakter 

príspevku:* 

vedecký  odborný  

ústna prezentácia  poster  

vyžiadaný/á  nevyžiadaný/á  
 

 

Predpokladané náklady pri dodržaní zásad hospodárnosti 
 

Účastnícky poplatok € Ubytovanie € 
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Stravné € Iné1 € 

Cestovné výdavky 

Preprava hromadnými 

prostriedkami 
Služobná preprava Súkromná preprava 

km  Cena € km  Cena € km  Cena € 

SPOLU € 
 

1 – uviesť aké ............................................................................................................................................... ............. 

Pozn.  1. V prípade hradenia sponzorom, je potrebné priložiť sponzorskú zmluvu. 

             2.  V prípade použitia súkromnej prepravy je nutné mať uzatvorenú platnú Dohodu o použití súkromného motorového vozidla. 

 

Zhodnotenie prínosu  pre FZ KU Ružomberok 

Zaradenie konferencie (aktivity) (viď príloha č.2) * A  B  C  D  

Predpokladaný výstup z konferencie (aktivity) (viď príloha č.1)  

Predpokladaný finančný prínos konferencie (aktivity) (viď príloha č. 1) € 

Korigovaný predpokladaný finančný prínos konferencie (aktivity) 2  € 

2 - predpokladaný prínos z vyššieho riadku korigovaný podľa počtu autorov príspevku a počtu účastníkov konferencie 

(aktivity), nutné prepočítať na jednu osobu - žiadateľa 
* - správnu možnosť zaškrtnite do príslušného voľného okienka        
Čestne prehlasujem, že v žiadosti uvádzam presné, pravdivé a úplne údaje a uvedomujem si, že pokiaľ by mnou 

uvedené informácie neboli pravdivé alebo zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 
 

V Ružomberku dňa                                                                      

                                                                                              .................................................. 
                                                                                               podpis žiadateľa 

           

Stanovisko príslušného vedúceho katedry FZ KU:*/** 

Súhlasím  Nesúhlasím  Iné3  

 
3 - uviesť 

aké............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ ..................... 

 

dňa: .......................................                                                                     

................................................ 

                             podpis 

Stanovisko prodekana pre vedu a výskum: 

Súhlasím  Nesúhlasím  Iné4  

 
4 - uviesť 

aké............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

dňa: .......................................                                                                  

................................................ 

                                                                               podpis 
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Poznámka 
 Ku každej žiadosti je nutné priložiť: 

a. vytlačenú  informáciu o predmetnej aktivite (miesto, čas konania, organizátorov, vedecký 

výbor, finančné náklady (konferenčný poplatok, strava, možnosti ubytovania), 

b. program konferencie s jasným  vyznačením aktívnej účasti (pri nedostupnosti programu 

akceptačné stanovisko o zaradení príspevku k aktívnej účasti), 

c. v prípade vyžiadanej  prezentácii o doklad o tejto skutočnosti, 

d. informáciu o výstupe (aj predpokladom) z konferencie (zborník abstraktov, celých článkov, 

suplementum časopisu atď.), 

* - správnu možnosť zaškrtnite do príslušného voľného okienka  

**  - v prípade žiadosti vedúceho katedry je predchádzajúce stanovisko bezpredmetné 
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SMERNICA DEKANA 

č.2/2018 

Smernica dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej 

vojenskej nemocnice SNP–FN v Ružomberku o štatúte FN  
 

Článok 1 

Poslanie FN 

Fakultná  nemocnica  predstavuje  integrovaný  systém  poskytujúci  vysokú 

kvalitu zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vedeckého výskumu zdravotníckych 

vedách. FN je špecializované zdravotnícke zariadenie.  

 

Článok 2 

Zriadenie FN 

    Fakultné nemocnice zriaďuje MZ SR a iné ministerstvo (MO SR-ÚVN SNP–FN 

Ružomberok)  pri vysokých  školách, súčasťou ktorých sú zdravotnícke fakulty. Pri 

jednej zdravotníckej fakulte môže vzniknúť len jedna fakultná nemocnica. K tomu, 

aby nemocnica mohla byť vyhlásená za fakultnú,  musí splniť nasledujúce kritériá: 

 

Vzdelávacie kritériá pre FN 

a. prebieha v nej pregraduálne vzdelávanie v nelekárskych študijných 

programoch pre  

           oblasť zdravotníctva, 

b. prebieha v nej postgraduálne, špecializačné a certifikované vzdelávanie 

v nelekárskych študijných programoch,  

c. realizuje sa tu sústavné (kontinuálne) vzdelávanie. 

 

Článok 3 

Štruktúra pracovísk FN a liečebno-preventívna starostlivosť 

Základnými  výučbovými  pracoviskami  a organizačnými jednotkami FN sú 

kliniky, oddelenia, ústavy,  laboratória a klinické výskumné centrá.   

 

3.1 Kliniky  

Úlohou a cieľom kliniky je na najvyššej úrovni odborných poznatkov 

a materiálnych možností zabezpečovať okrem základnej aj špecializovanú zdravotnú 

a liečebno-preventívnu starostlivosť. Zamestnanci kliniky sa podieľajú na 

pregraduálnej, postgraduálnej, špecializačnej a certifikačnej výučbe a na vedecko-

výskumnej činnosti. Na klinike pôsobia zamestnanci s pracovným pomerom v  

nemocnici, s pracovným pomerom na vysokej škole, študenti špecializačného, 

certifikačného štúdia a študenti I. II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.  

 

3.2 Vedenie kliniky 

Na čele kliniky stojí prednosta kliniky. V plnej miere zodpovedá za liečebno-

preventívnu, pedagogickú, vedecko-výskumnú činnosť kliniky, ako aj za jej 

personálne zabezpečenie. Rozsah právomocí a zodpovednosti stanovuje 
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štruktúrované miesto prednostu kliniky. Prednostu kliniky menujú v súčinnosti 

dekan  fakulty a riaditeľ nemocnice na základe výberového konania na dobu určitú 

(spravidla na 4 roky). Výnimočne môže byť za prednostu kliniky menovaný odborný 

asistent s vedecko-pedagogickým titulom PhD. (CSc.). V určitých prípadoch môže 

dekan fakulty vysokej školy v súčinnosti s riaditeľom nemocnice menovať, poveriť 

vedením kliniky odborníka z praxe s dlhoročnou odbornou praxou a publikačnou 

činnosťou bez pedagogicko-vedeckých titulov (doc., prof,  PhD.), ale je zaradený do 

doktorandského štúdia. 

Prednosta má zodpovedajúci počet zástupcov, ktorí sú zodpovední za liečebno-

preventívnu starostlivosť, pedagogickú činnosť a vedecký výskum a rozvoj. 

Zástupcov prednostu menuje v súčinnosti riaditeľ nemocnice a prednosta kliniky. 

Menovanie je na dobu určitú (spravidla na 4 roky).  

 

3.3 Zamestnanci kliniky  

Na klinike pôsobia: 

a) zamestnanci (lekári)  s pracovným pomerom v nemocnici,  na fakulte, ktorí sú 

na funkčných miestach profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov, 

lekárov, 

b) zamestnanci (sestry, fyzioterapeuti, rádiologickí technici, fyzici, laboratórni 

pracovníci, pracovníci verejného zdravotníctva, dentálni technici) s pracovným 

pomerom v nemocnici, na fakulte,  ktorí pôsobia ako odborní asistenti, 

asistenti, lektori v  pregraduálnej, v postgraduálnej, špecializačnej a 

certifikačnej príprave študentov v nelekárskych študijných programoch, 

c) vedeckí a výskumní pracovníci, 

d) študenti doktorandského,  špecializačného a certifikačného štúdia, 

e) ostatní zdravotnícki a nezdravotnícki pracovníci. 

 

3.4 Ústavy 

Na čele ústavu stojí primár ústavu. Úlohou a cieľom ústavov (klinická 

biochémia, mikrobiológia, laboratórna imunológia, hematológia, transfuziológia, 

patologická anatómia a pod.) je na najvyššej možnej úrovni odborných poznatkov 

a materiálnych možností zabezpečovať základnú a špecializovanú diagnostickú a  

liečebno-preventívnu starostlivosť. Zamestnanci ústavov sa podieľajú na 

pregraduálnej, postgraduálnej špecializačnej a certifikačnej výučbe a na vedecko-

výskumnej činnosti.  

 

 3.5 Klinické výskumné centrá a centrá excelentnosti  

Sú organizačnou zložkou FN. Ich úlohou je zabezpečovať vysoko 

špecializovaný medicínsky výskum.  Každá klinika  by mala mať svoju výskumnú 

bázu, ktorá bude umožňovať výchovu doktorandov a realizáciu grantových 

projektov. Financovanie je realizované z grantov a štrukturálnych a rozvojových 

fondov SR a EÚ.  

 

3.6 Zamestnanci klinického výskumného centra   
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Na čele klinického výskumného centra je prednosta (riaditeľ), ktorého úlohou je 

zabezpečovať prevádzku  v súlade so všetkými biomedicínskymi predpismi pre 

správnu vedeckú prax. Rozsah právomocí a zodpovednosti stanovuje 

štrukturalizované miesto prednostu klinického výskumného centra. Prednostu 

klinického výskumného centra menujú v súčinnosti dekan fakulty a riaditeľ 

nemocnice na základe výberového konania na dobu určitú (spravidla na 4 roky). 

Prednosta klinického výskumného centra musí spĺňať kritériá na funkčné miesto 

profesora alebo docenta. Vo výnimočných prípadoch môže byť poverený funkciou 

prednostu klinického výskumného centra samostatný vedecký pracovník s vedecko-

pedagogickým titulom PhD.  

 

Článok 4 

Vzdelávanie vo fakultnej nemocnici 

 Vo  FN sa realizujú nasledujúce formy vzdelávania: 

A. pregraduálne vzdelávanie, 

B. postgraduálne vzdelávanie (doktorandské, špecializačné, certifikovaná 

príprava a sústavné), 

C. iné formy vzdelávania. 

 

4.1 Pregraduálne vzdelávanie 

Vo  FN  prebieha výučba v nasledovných akreditovaných nelekárskych 

študijných programoch:  

1. ošetrovateľstvo 

2. urgentná zdravotná starostlivosť 

3. fyzioterapia 

4. verejné zdravotníctvo 

5. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

6. Rádiologická technika 

 

4.2  Iné formy vzdelávania 

K iným formám vzdelávania patrí predovšetkým elektronické vzdelávanie (e-

learning), ktoré sa realizuje v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní, ako aj vo 

vzdelávaní laickej verejnosti.     

 

Článok 5 

Vedecké programy vo FN 

Vo FN je realizovaný výskum v oblasti chorôb so spoločensky závažným 

významom v podmienkach SR a EÚ. Vo FN  prebieha realizácia klinických štúdií 

a iných spoločných výskumných a vývojových projektov s komerčnými 

spoločnosťami. Financovanie vedeckých programov FN je predovšetkým z grantov 

a štrukturálnych a rozvojových fondov SR a EÚ.  

  

Článok 6 

Finančné zabezpečenie 
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A/ Financovanie praktickej výučby 

     Financovanie pregraduálneho vysokoškolského vzdelávania je v súlade so 

zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VŠ“). Hlavným zdrojom 

financovania vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na vysokých školách sú podľa 

§ 89 zákona o VŠ dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu, t. j. zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré schvaľuje  Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

            Výdavky na praktickú výučbu sú financované v rámci rozpisu dotácie zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny rok. Dotácia na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov zohľadňuje vo výške dotácie 

na špecifiká aj výdavky na praktickú výučbu študentov v lekárskych a 

zdravotníckych študijných odboroch na klinických pracoviskách v zdravotníckych 

zariadeniach. Objem finančných prostriedkov na praktickú výučbu na odvíja od počtu 

študentov, ktorí absolvujú v rámci svojho štúdia predpísanú praktickú výučbu, od jej 

rozsahu a od ekonomickej náročnosti praktickej výučby. 

B/ Iné náklady 

Sú to najmä priame adresné výdavky spojené s realizáciou klinického 

a aplikovaného výskumu, priame náklady spojené so vznikom nových pracovísk, 

náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochranou 

bezpečnosti štátu a pod.  

 

C/ Financovanie zo zdrojov zdravotného poistenia  

Je upravené zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z.z.) 

v znení neskorších predpisov. FN si uplatňuje zvýšené náklady spojené 

s poskytovaním vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

 

Článok 7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

Tento štatút nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2018 

 

V Ružomberku  dňa 31. augusta 2018  

 

 

 

...............................................                                                .....................................................   

        MUDr. Peter Vaněk                                                 prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.  

       riaditeľ ÚVN SNP - FN                                                                      dekan FZ KU                               
 


