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Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva  

 

Názov podujatia: Ukážky prvej pomoci 

Typ podujatia: propagačné 

Cieľová skupina: verejnosť 

Termín podujatia: 5.11.2018 

Čas podujatia: 09:00 – 12:00  

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, 

miestnosť A-612 

Stručný popis: Ukážky prvej pomoci študentmi 3. ročníka študijného programu Urgentná 

zdravotná starostlivosť, pre študentov a zamestnancov UKF a zároveň možnosť si prakticky 

overiť schopnosť poskytnúť prvú pomoc, zoznámenie s AED (automatický externý 

defibrilátor). 

Organizátor: Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 

1, Nitra, PhDr. Monika Mankovecká, PhD., mmankovecka@ukf.sk 

Webová stránka podujatia: http://www.kkdum.fsvaz.ukf.sk/ 

Názov podujatia: Aktivity podporujúce zdravie detí v materských školách  

Typ podujatia: prezentácia  

Cieľová skupina: deti 

Termín podujatia: 7.11.2018 

Čas podujatia: 9:00 – 12:00 

Miesto konania: vybraná materská škôlka v meste Nitra 

Stručný popis podujatia: Cieľom podujatia bude analyzovať vedomosti detí a pedagógov v MŠ 

o ochrane a podpore zdravia. Študenti a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva edukačnými 

aktivitami zvýšia zdravotné upovedomenie pedagógov a u detí vzbudia záujem o podporu a 

ochranu zdravia v MŠ. 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, 

PhDr. Erika Krištofová, PhD., ekristofova@ukf.sk, tel.: 037/64 08 815 

Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/  

 

Názov podujatia: Veda v psychológii alebo psychológia vedou 

Typ podujatia: odborný seminár (prezentácia projektov záverečných bakalárskych prác) 

Cieľová skupina: študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia 

Termín podujatia: 7.11.2018 

Čas podujatia: 09:15 – 12:30  

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva  UKF, Kraskova 1, Nitra, miestnosti 

KRA00010 a KRA0207 

Stručný popis podujatia: Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných 

bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Obsahovým zameraním 

vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako: kariérne poradenstvo, 

experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská 

psychológia. Formálna podoba podujatí má ustálenú štruktúru, študent v priebehu prezentácie 

predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Po prezentácii 

nasleduje stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť študentom efektívnu 

http://www.kkdum.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/


spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej práce.  

Organizátor podujatia: Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie 

FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, PaedDr. Erika Jurišová, PhD., ejurisova@ukf.sk  

Webová stránka podujatia: http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/  

 

Názov podujatia: Meranie a hodnotenie rizikových faktorov civilizačných ochorení 

u vybraných skupín obyvateľstva 

Typ podujatia:  prezentácia  

Cieľová skupina: verejnosť 

Termín podujatia: 8.11.2018 

Čas podujatia: 9:00 – 12:00  

Miesto konania: vestibul Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Stručný popis podujatia: Podujatie je zamerané na zdravotno-výchovné  pôsobenie  so 

zameraním na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, 

prevencii najmä civilizačných chorôb (onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita, 

diabetes mellitus a pod.) a informovanosti o zdravom životnom štýle. 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, PhDr. 

Alica Slamková, PhD., aslamkova@ukf.sk, tel.: 037/6408 816 

Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/  

 

 

 

Názov podujatia: Analýza kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb  

Typ podujatia: prezentácia  

Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť 

Termín podujatia: 8.11.2018 

Čas podujatia: 10:00 – 12:00 

Miesto konania: vybrané zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v meste Nitra 

Stručný popis podujatia: Prezentácia zdravého životného štýlu vo vybraných zariadeniach 

sociálnych služieb pre seniorov, ukážky merania krvného tlaku, telesného tuku, BMI, 

vyhodnotenie nameraných hodnôt. 

Organizátori podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, PhDr. 

Ľubica Poledníková, PhD., lpolednikova@ukf.sk, tel.: 037/6408 816, PhDr. Jozefína 

Mesárošová, PhD., jmesarosova@ukf.sk, tel.: 037/6408 810 

Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/  
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