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ÚVOD 
 

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v roku 2012 zameriavala svoje aktivity 

v kľúčových činnostiach vzdelávania a výskumu na skvalitňovanie výkonu vo vzdelávacom 

procese a projektovej činnosti, špecificky výskumnej činnosti. Vo vzdelávaní sa toto 

zameranie premietalo do napĺňania elektronizácie vzdelávania definovanej v koncepcii 

a aktivitách projektu ESF Virtuálna fakulta, rozširovanie ponuky fakulty v projektoch 

celoživotných foriem vzdelávania a vo výskumnej činnosti na podporu medzinárodných 

kontaktov a aktivít pripravujúcich zahraničnú výskumnú spoluprácu. Táto sa napĺňa v rámci 

úspešného zapojenia fakulty v projekte European Scientific Foundation Rfelction 09-RNP-

O49, ktorý je súčasťou Multilaterálnej výzvy APVV.  

V akademickom roku 2012/2013 navštevuje fakultu 1523 študentov, z toho 925 študentov 

denného a 598 študentov externého štúdia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia. 

Fakulta mala k 31.12.2012 7 pracovísk (Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Katedra 

psychologických vied, Katedra ošetrovateľstva, Katedra klinických disciplín a urgentnej 

medicíny, Ústav aplikovanej psychológie, Ústav romologických štúdií, Výskumno-

vzdelávacie a poradenské centrum Spišská Nová Ves. Súčasťou FSVaZ je aktuálne 11 kliník 

Fakultnej nemocnice v Nitre. 

K 31.12.2012 pracovalo na fakulte 87 pedagógov a vedeckých pracovníkov, z  toho 58 na 

plný pracovný úväzok - 9 profesorov, 13 docentov, 35 odborných asistentov (s hodnosťou 

PhD., alebo CSc.) a 1 vedecký pracovník bez hodnosti PhD. 
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Počet pracovníkov FSVaZ UKF v Nitre v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

pracovný čas v roku 2012 

 

Fyzický počet interných pedagogických a vedeckých pracovníkov k 31.12.2012 

 

Pracovisko 
prof. doc. CSc./PhD. 

bez 

CSc./PhD. 
Spolu 

Katedra ošetrovateľstva  2 1 9 1 13 

Katedra psychologických vied  1 1 9 - 11 

Ústav romologických štúdií  2 4 4 - 10 

Katedra soc. práce a soc. vied - 5 6 - 11 

Ústav aplikovanej psychológie 3 - 2 - 5 

Výskumno-vzdelávacie 

a poradenské centrum SNV  
- 1 2 - 3 

Katedra klinických disciplín 

a urgentnej medicíny 
1 1 3 - 5 

Spolu 9 13 35 1 58 
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1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FSVaZ UKF 

 

 

1.1  Vedenie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 

 

Dekan:  prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 

Prodekani: PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. 

prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

  prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 

  PhDr. Miroslava Líšková, PhD.  

  prodekan pre celoživotné vzdelávanie  

MUDr. Kamil Koleják, PhD. 

prodekan pre rozvoj  

Tajomník: Ing. Petra Kluvancová  

 

1.2 Dekanát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 

 

Sekretariát: Anna Látečková 

Ekonomické  

oddelenie: Ľubica Guzmická 

  Ing. Ingrid Mrkvicová 

Študijné  

oddelenie:  Eva Antlová  

Mgr. Jana Slížová  

Mgr. Lucia Čechová 

Mgr. Margaréta Nováková 

Anna Látečková 

Ľubica Kacvinská 

Referát pre vedu 

a výskum: Mgr. Zuzana Majerová 

  Ing. Marianna Martvoňová 

Technik: Stanislav Chovanec  

Administrátor AIS: Martin Jošt 
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1.3 Pracovníci FSVaZ pôsobiaci na pracoviskách fakulty v roku 2012  

(/1/ plný pracovný úväzok; /2/ čiastočný pracovný úväzok) 

 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vecí 

Vedúci katedry 

doc. ThDr. PhDr. Andrej Mátel, PhD.    

/1/ 

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 

doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.  

Mgr. Ľudovít Galbavý, PhD.  

PhDr. Martina  Hrozenská, PhD. 

Mgr. Andrea Juhásová, PhD. 

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. 

JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD. 

JUDr. Eva Vondráková, PhD. 

/2/ 

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. 

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. 

PhDr. Štefan Bugár, PhD. 

Mgr. Mária Kovaľová, PhD., MPH 

Mgr. Zuzana Mališková, PhD. 

Administratívno-hospodárski pracovníci     

Mgr. Alena Hrubá 

Ing. Ľudovít Terlanday 

 

Katedra psychologických vied 

Vedúci katedry 

PaedDr. Ivana Gallová, PhD.   

/1/ 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 
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doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

PhDr. Margita Drienovská, PhD. 

PhDr. Lucia Gálová, PhD. 

PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

PhDr. Peter Klubert, PhD. 

PhDr. Róbert Máthé, PhD. 

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. 

PhDr. Ivan Sarmány – Schuller, CSc. 

Mgr. Jana Uhláriková, PhD. 

/2/ 

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. 

PaedDr. Kaludia Tabačková, PhD. 

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 

Administratívno-hospodárski pracovníci    

Lívia Kriváčková 

Veronika Machová 

 

Ústav aplikovanej psychológie 

Riaditeľ ústavu 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.   

/1/    

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD. 

PaedDr. Martina Romanová, PhD. 

PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

/2/ doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc. 

Administratívny  pracovník  

Ing. Martina Szökeová 

 

Ústav romologických štúdií  

Riaditeľ ústavu 

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.  
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/1/ 

prof. PhDr. René Lužica, ArtD. 

prof. Dr. hab. Slawomir Mazur, PhD. 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

doc. Svetislav Kostić, PhD. 

doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. 

PhDr. Michal Kozubík, PhD. 

Mgr. Ivan Rác, PhD. 

Mgr. Milan Samko, PhD. 

PhDr. Katarína Vanková, PhD. 

Administratívny  pracovník     

Lucia Gavalová 

 

Katedra ošetrovateľstva 

Vedúci katedry 

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.  

/1/ 

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 

PhDr. Melánie Beťková, PhD. 

PhDr. Erika Krištofová, PhD. 

PhDr. Miroslava Líšková, PhD. 

PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. 

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. 

PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. 

PhDr. Alica Slamková, PhD. 

PhDr. Andrea Solgajová, PhD. 

PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Mgr. Mária Semanišinová 

/2/ 

prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc. 

doc. MUDr. Alena Ďurišová, CSc. 

doc. MUDr. Jozef Korček, PhD. 
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MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD. 

MUDr. Jolana Vajíčeková, PhD. 

PaedDr. Jana Ballayová 

MUDr. Dagmar Bodáková 

Administratívno-hospodárski pracovníci     

Mgr. Daniela Čičová 

Marianna Mikulová 

 

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny 

Vedúci katedry 

prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc.   

/1/ 

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. 

PhDr. Dana Brázdilová, PhD. 

MUDr. Ján Murgaš, PhD. 

PhDr. Andrea Bratová, PhD. 

/2/ 

prof. MUDr. Anna Líšková, CSc. 

MUDr. Boris Čech, PhD. 

MUDr. Katarína Galková, PhD. 

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. 

MUDr. Jozef Hasilla, PhD. 

MUDr. Viera Kissová, PhD. 

MUDr. Kamil Koleják, PhD. 

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. 

MUDr. Pavol Poliačik, PhD. 

Ing. Jozef Zelenka, PhD. 

PhDr. Monika Mankovecká 

Administratívny pracovník     

Marianna Paliková 
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Vedecko-výskumné a poradenské centrum so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

Vedúci pracoviska 

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.   

/1/ 

Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. 

PhDr. Marianna Šramková, PhD. 

/2/ 

Ing. Róber Bílek, PhD. 

JUDr. Peter Demek, PhD. 

Administratívni pracovníci    

Mgr. Lucia Čechová 

Lívia Hamráková 

Ľubica Kacvinská 

 

1.4 Akademický senát FSVaZ  

doc. PhDr. Gabriela Vőrősová, PhD. 

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.  

doc. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

PhDr. Ivana Gallová, PhD. 

PhDr. Andrea Solgajová, PhD. 

PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.  

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. 

PhDr. Marta Zaťková, PhD. 

Martin Jošt - predseda 

 

Študentská časť: 

 Naďa Čampaiová 

Marika Sedliaková 

Jakub Kontra 

Jana Fusková 

Mgr. Martin Valentíny 
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1.5  Vedecká rada FSVaZ 

prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc.    

prof. PhDr. René Lužica, ArtD.     

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.    

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.     

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.     

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.   

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.    

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.    

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.      

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.    

doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.   

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.    

doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.    

doc. PhDr. Alojz  Ritomský, CSc.   

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.    

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD.    

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.     

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.    

PhDr. Štefan Bugár, PhD.     

PhDr. Ivan Pavlov, PhD.    

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.  
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1.6 Hlavné výsledky pracovísk fakulty 

 

   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  

 

doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

vedúci katedry 

 

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

Katedra zabezpečovala akreditované študijné programy, v stupni bakalár: Sociálna práca a 

v stupni magister: Aplikovaná sociálna práca. Ďalej zabezpečovala doktorandský študijný 

program Sociálna práca. FSVaZ UKF v Nitre získala v poslednej komplexnej akreditácii aj 

práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore Sociálna práca. 

Systém praktickej výučby bol modifikovaný s cieľom zvyšovania efektívnosti v získavaní 

praktických skúseností študentov v sociálnej sfére. Katedra disponuje sieťou viac ako 60 

organizácií, s ktorými má podpísané zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej praxe, 

a ktorým poskytuje skupinové formy supervízie. Supervízia pre zamestnancov pracovísk 

odbornej praxe je realizovaná spôsobom Bálintovských skupín štyrikrát počas akademického 

roka.  

V roku 2012 sa pracovisko stalo riadnym členom renomovaných organizácií:  Medzinárodnej 

asociácie škôl sociálnej práce (IASSW) a Európskej asociácie škôl sociálnej práce (EASSW). 

Okrem toho boli prostredníctvom pracovníkov katedry realizované viaceré stretnutia 

rozširujúce spoluprácu pracoviska s významnými inštitúciami akademického a odborného 

charakteru, akými sú  Medzinárodná asociácia sociálnych pracovníkov (IFSW), 

Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW),  Európsky inštitút sociálneho zabezpečenia 

(EISS) a rakúska organizácia Neustart. Ostatne menovaná inštitúcia exkluzívne realizuje 

v Rakúskej republike probáciu a mediáciu. S katedrou spolupracuje nielen v lektorskej 

činnosti, ale aj ako praxové pracovisko pre doktorandské štúdium. 

Katedra dlhodobo spolupracuje s viacerými vysokoškolskými inštitúciami krajín 

Vyšehradskej štvorky, akými sú Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlíně, University of Pécs, Vyzsza szkola pedagogiczna w Lodzi. V spolupráci s nimi 

prebiehala príprava medzinárodnej konferencie pre pomáhajúce profesie 1. vyšehradské 

stretnutie s názvom „Sociálne služby ako pilier európskej spoločnosti“.  

Katedra spoluorganizovala VII. medzinárodnú konferenciu doktorandov odborov Psychológia 

a Sociálna práca, Študentskú vedeckú odbornú konferenciu a medzinárodnú vedeckú 

konferenciu Aplikovaná sociálna politika. V rámci prepojenia teórie a praxe sociálnej práce sa 

pracovníci katedry podieľali na organizovaní dobročinnej akcie  „Predvianočná zbierka 

FSVaZ pre ľudí bez domova“. 



15 

 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa kolektív pracovníkov katedry  podieľal na 

realizovaní projektu VEGA (1/0221/11) Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov 

resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej republiky a KEGA (067UKF-4/2012) 

Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etiky sociálnej práce. Súčasťou medzinárodnej 

vedeckej spolupráce bola aktívna participácia na príprave  medzinárodného projektu 

programu PROGRESS, podporovaného Európskou komisiou, týkajúceho sa zlepšenia 

zamestnanosti mladých absolventov predovšetkým v sociálnom sektore. Projekt s titulom 

„Mladí absolventi a sociálny sektor: Rozvoj nových pracovných príležitostí“ zahŕňa zber 

informácií od súčasných študentov, pracovníkov, manažérov a riadiacich pracovníkov v 

sociálnom sektore. 

Publikačné výstupy pracovníkov uvádza databáza KIS.  
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       Katedra psychologických vied 

 

PaedDr. Ivana Gallová, PhD. 

vedúca katedry 

 

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

K významným aktivitám KPsV v  oblasti výskumu v roku 2012 patrilo ukončenie projektu 

VEGA Overenie psychometrických charakteristík slovenskej verzie MMPI-2 a vytvorenie 

noriem pre slovenskú populáciu (zodp. PhDr. R Máthe). V súlade s cieľom vznikla 

psychometricky overená verzia MMPI pre adolescentov, ktorú je možné použiť v praxi 

k diagnostike osobnosti v klinických ako aj neklinických podmienkach.  

K pozitívnym momentom patrí participácia zamestnancov KPsV na schválených projektoch. 

Patrí k nim projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania psychológov v súlade s požiadavkami 

Európskeho certifikátu z psychológie (zodp. prof. PhDr. E. Sollárová, CSc.). V operačnom 

programe zamestnanci napĺňali dva projekty súčasne: Virtuálna fakulta – dištančné 

vzdelávanie na FSVaZ UKF v Nitre a Inovatívny bakalársky študijný program Kariérové 

poradenstvo (za oba zodp. prof. PhDr. E. Sollárová, CSc.). Zmienený projekt v roku 2012 

vyústil do kreovania kombinovaného bakalárskeho študijného programu Kariérové 

poradenstvo v študijnom odbore 3.1.9 Psychológia. Uvedený študijný program je významným 

krokom  k profesionalizácii služieb kariérového poradenstva ako odboru, pričom v Národnej 

cene kariérového poradenstva 2012 získal ocenenie v kategórii „počin v oblasti kariérového 

poradenstva“. 

Významným vedeckým podujatím bol III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú 

zorganizovali KPsV a ÚAP v Nitre v spolupráci s KP UK v Prahe a SPS SAV v Bratislave. 

Cieľom konferencie bol interdisciplinárny pohľad na aktuálne témy, súčasný výskum, ale 

i praktické skúsenosti s aplikáciou teórií rozhodovania v praxi. Už tradične psychologické 

pracoviská a KSPaSV zorganizovali dňa 20.04.2012 VII. medzinárodnú konferenciu 

doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. S rovnakým cieľom podporovať 

kompetencie študentov v prezentovaní vedeckých prác  a systematickú metodologickú 

prípravu boli v období od 06.11 do 08.11.2012 realizované vedecké podujatia: „Veda 

v psychológii, psychológia vedou“. 

Aj v roku 2012 pokračovala úspešná  prezentácia našich študentov na študentských dňoch 

v Olomouci. V medzinárodnom kole v Mgr. sekcii obsadila 1. miesto Bc. V. Látalová a v Bc. 

sekcii 2. miesto R. Krause. V Bc. sekcii v celoslovenskom kole získala V. Látalová 2. miesto 

a R. Krause 3.miesto.   

Pozitívne ohlasy z minulého roka podporili pokračovanie série vzdelávacích aktivít expertov 

z praxe.  Z pozvaných odborníkov okrem iných realizovala PhDr. Gajdošíková, personálna 

riaditeľka spoločnosti TRW, prednášku    s názvom Riadenie ľudských zdrojov ako nástroj 
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efektívneho manažmentu. Témou seminára, ktorý viedol PhDr. M. Šlepecký, CSc. boli 

Sebaregulačné techniky na báze spätnej väzby.  

Za spolupráce Ústavu psychológie FN Nitra vzniklo pri KPsV a ÚAP Centrum poradenských 

služieb. Jeho zámerom je podporovať adaptabilitu, integritu a konkurencieschopnosť  

študentov FSVaZ  s cieľom ich uplatnenia na trhu práce ako aj poskytnúť študentom v súlade 

s Európskym certifikátom z psychológie rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií  pod 

supervíziou. 
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   Ústav aplikovanej psychológie 

 

 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 

riaditeľ ústavu 

 

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

Pracovníci Ústavu aplikovanej psychológie (ÚAP) sa v roku 2011 vo vzdelávaní podieľali 

ako garanti a vyučujúci na realizácii študijných programov FSVaZ, najmä bakalárskeho, 

magisterského a doktorandského študijného programu v odbore Psychológia. Participovali na 

garantovaní a realizácii projektov zameraných na rozvoj a skvalitnenie vzdelávania: 

- Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie na FSVaZ (projekt ŠF 26110230012, zodp. 

riešiteľ: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.) 

- Inovatívny bakalársky študijný program Karierové poradenstvo (projekt ŠF 

26110230014, zodp. riešiteľ: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.) 

Pracovníci ÚAPs sa spolupodieľali na organizácii a realizácii podujatí pre študentov, z nich 

najvýznamnejšie tvorili medzinárodné podujatie „VII. Medzinárodná konferencia 

doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca“ (20. 4. 2012). V rámci týždňa vedy a 

techniky to bola realizácia podujatia „Veda v psychológii a psychológia vedou“, počas 

ktorého boli prezentované výskumné projekty študentov bakalárskeho a magisterského štúdia 

odboru Psychológia (november 2012). 

Dominantnou oblasťou výkonu pracovníkov ÚAP bola výskumná projektová činnosť. 

Výskumné činnosti pracovníci Ústavu realizovali v rámci projektu APVV: 

Výsledkami strategického významu sú z pohľadu ÚAP dva projekty v rámci výziev APVV, 

ktoré boli riešenie od roku 2011. Vo všeobecnej výzve APVV Ústav uspel projektom 

navrhovaným aj za účasti spoluriešiteľov z katedry ošetrovateľstva a psychologických vied : 

- Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov psychologickej diagnostiky 

úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve (APVV 0532-10, zodp. riešiteľ: doc. 

PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.). 

V grantovej schéme APVV Multilaterálne výzvy ÚAP v spolupráci s Katedrou 

ošetrovateľstva získal účasť na programe RNP (Research Networking Programme) v projekte 

Reflection 09-RNP-049, ktorý patrí pod ESF (European Scientific Foundation). 

Koordinátorom projektu pre Slovenskú republiku a reprezentantom za APVV sa stal PhDr. 

Tomáš Sollár, PhD. 

Publikačné výstupy pracovníkov uvádza databáza KIS a príloha Správy. 
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Ústav romologických štúdií 

 

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. 

riaditeľ ústavu 

 

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

Personálne zabezpečenie pracoviska sa počas roka 2012 stabilizovalo (2 profesori, 3 docenti 

a 4 odborní asistenti). Pokračoval rozvoj študijného odboru 3.1.16 Sociálne služby 

a poradenstvo v rovnomenných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania. Prvý rok doktorandského štúdia  majú za sebou študenti 

tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore i programe 3.1.16. Úspešne sa zapojili 

do projektu Univerzitnej grantovej agentúry. Atraktívnosť študijného programu bola 

vyjadrená zvýšeným počtom záujemcov o štúdium na Ústave romologických štúdií.  

V oblasti praktickej výučby študentov pokračovala spolupráca s Katedrou sociálnej práce 

a sociálnych vied pracovisko rozšírilo databázu o nové partnerské organizácie, a zároveň 

rozvíjalo spoluprácu s doterajšími kooperujúcimi inštitúciami. Nóvum v edukačnej oblasti 

prinieslo i vzdelávania prostredníctvom e-learningu – projekt Virtuálna fakulta (Dejiny 

Rómov – PhDr. Michal Kozubík, PhD. a dva kurzy zamerané na oblasť sociálnych služieb 

a antropológie doc. Lehoczkej).  

Vo výskumnej oblasti prebiehal projekt VEGA číslo 1/0170/11 Sociálne vyčlenenie verzus 

kultúra – determinanty sociálneho správania obyvateľov osád (zodpovedný riešiteľ: PhDr. 

Michal Kozubík, PhD.). V letných mesiacoch roka 2012 bol realizovaný terénny výskum 

v lokalite Hranovnica, Spišské Bystré, Kravany v popradskom okrese. Terénneho zberu dát sa 

zúčastnili i kolegovia z Jihočeskej Univerzity v Českých Budějovicích. 

Rok 2012 možno označiť ako „prednáškové rok pracoviska“. PhDr. Michal Kozubík, PhD. 

a PhDr. Milan Samko, PhD. sa zúčastnili medzinárodnej konferencie organizovanou poľskou 

neziskovou organizáciou PROM v bulharskej Sofii. Obaja vystúpili sa aktívnymi príspevkami 

pred zástupcami mnohých európskych krajín. PhDr. Michal Kozubík, PhD. pokračoval 

v prednáškach v maďarskom Szegede i poľskom Krakowe a pripravil si aj krátky príspevok 

na pôde FSVaZ pred fínskou návštevou.   

V rámci programu Erasmus Ústav navštívila PhDr. Alena Kajanová, PhD. z Jihočeskej 

Univerzity v Českých Budějovicích, Margarita Terzieva a Elizbaeta Kapinova z Prof. Assen 

Zlatarov University Burgas (Bulharsko). V ďalšom období plánuje pracovisko rozšíriť 

ponuky Erasmus s poľskými a českými partnermi.   

Ústav romologických štúdií pokračoval v nastolenom trende úspešnosti pracoviska z roku 

2011. Počet záujemcov o štúdium má mierne vzrastajúcu tendenciu. Pripravuje sa viacero 
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projektov týkajúcich sa rómskeho jazyka  a problematiky segregovaných lokalít. Pracovisko 

každoročne dopĺňa študijný materiál novými učebnými textami (Lehoczká, Kozubík, Rác).  

Smutnou udalosťou minulého roka bol odchod nášho dlhoročného pracovníka PhDr. Pavla 

Siku. Jeho kultúrna a osvetová činnosť bola vždy ozdobou pracoviska. Svojim celoživotným 

dielom sa významne zaslúžil o jeho rozvoj. Česť jeho pamiatke.  
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   Katedra ošetrovateľstva 

     

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 

vedúca katedry 

  

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

Katedra ošetrovateľstva má akreditované práva pre študijný program Ošetrovateľstvo – 

bakalársky a magisterský stupeň, rigorózne skúšky,  tiež bola otvorená Univerzita tretieho 

veku – Starostlivosť o zdravie. Má práva uskutočňovať akreditované špecializačné študijné 

programy v zdravotníckom povolaní sestra pre  „špecializačný odbor ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie“, „špecializačný odbor ošetrovateľská starostlivosť 

v pediatrii“, „špecializačný odbor ošetrovateľská starostlivosť v komunite“, „špecializačný 

odbor ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva“, „špecializačný odbor 

anesteziológia a intenzívna starostlivosť“. Otvorené sú špecializačné odbory ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v komunite a ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva . 

V roku 2012  Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre  v spolupráci  s JLF UK v Martine 

a FZO PU v Prešove  získala projekt KEGA – Multimediálna e – učebnica Ošetrovateľské 

postupy v špeciálnej chirurgii. Okrem získania projektu KEGA, získala Katedra 

ošetrovateľstva aj projekt UGA – Psycho-sociálne potreby chorého v kontexte 

ošetrovateľstva, ktorého riešiteľom je PhDr. Andrea Solgajová,PhD. 

Katedra v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom usporadúva aktivity, ktorých 

zámerom je integrácia výchovy k zdraviu – podpora zdravia a zlepšenie zdravotného stavu 

obyvateľstva, ako napríklad: Dni zdravia, Dni nezábudiek, Hospicová a paliatívna 

starostlivosť, Dni zdravia v Šali, Aktívne k podpore zdravia, Onkologická výchova – Deň 

narcisov a Deň jabĺk... 

Taktiež spolupracuje s Kardiocentrom Nitra a Seniorcentrom, kde je študentom 

ošetrovateľstva umožnená edukačná činnosť. Spolu s Českou republikou (Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích), Poľskom (Uniwersytet Rzeszówski) a Maďarskom 

(Debreceni Egyetem) organizuje sympózia v ošetrovateľstve. Každoročne Katedra 

ošetrovateľstva pripravuje vedecký seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. 
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   Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny 

 

prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc. 

vedúci katedry 

 

 

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

Katedra má akreditované práva pre študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť (7.4.6) 

bakalársky stupeň.  

Členovia katedry publikujú v domácich a zahraničných nekarentovaných časopisoch 

a zborníkoch. 

Katedra sa podieľala pri spolupráci s Mestským úradom v Nitre na Projekte „Dni zdravia“ 

a s Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre na podujatí „Dni 

bezpečnosti cestnej premávky v mestách a obciach Slovenskej republiky“. Prezentáciu laickej 

prvej pomoci katedra uskutočňovala prostredníctvom študentov a učiteľov na rôznych školách 

v nitrianskom regióne (materské, základné a stredné). Katedra spolupracuje so Slovenským 

Červeným krížom v Nitre, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek – so Sekciou 

sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Členovia katedry spolupracujú 

na odbornej úrovni s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby v rámci SR, s Krajským 

operačným strediskom ZZS Nitra, s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru 

Nitra, s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou strediskom Nitra, Horskou záchrannou 

službou Západné Tatry, Vodnou záchrannou službou SR. Ďalej spolupracujeme pri 

organizovaní kongresov a súťaží profesionálnych záchranárov (Rescue Šachtičky, Trauma 

dom). 

Študentské posádky sa zúčastnili na súťažiach profesionálnych záchranárov. V marci 2012 

organizovalo občianske združenie Salus Vitalis II. cvičenie záchranárskych posádok Lešť 

2012 zameraného na zdravotnícky zásah pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb, 

chemický a biologický terorizmus, kde naši študenti obsadila 2. miesto v študentskej časti 

cvičenia. Koncom apríla štvorčlenná posádka prezentovala univerzitu na zahraničnom 

cvičení, ktoré organizovala Vodná záchranná služba Náchod v Českej republike. Po splnení 

odborne a fyzicky náročných úloh v nočnej a dennej etape obsadili 6. miesto. Na súťaži 

Rescue Šachtičky 2012 sa zúčastnili dve posádky, posádka UKF 1 v zložení Slemenský, 

Kvasnovský sa umiestnila na 1. mieste, čím súťaž vyhrala. Posádka UKF 2 obsadila 10. 

miesto. 
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Vedecko-výskumné a poradenské centrum Spišská Nová Ves  

 

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  

vedúci pracoviska 

 

 

Hlavné výsledky pracoviska: 

 

V roku 2012 prebiehalo na pracovisku vzdelávanie v bakalárskom a v magisterskom 

študijnom programe Sociálna práca (odbor Sociálna práca 3.1.14.) a to v dennej aj v externej 

forme.  

Doktorandka, ktorá je na VVaPC zaradená v roku 2012 pokračovala v štúdiu, aktívne sa 

zúčastňovala vedeckých konferencií na Slovensku a v zahraničí a úspešne absolvovala 

minimovú skúšku.  

V oblasti vedeckej práce sa  VVaPC predovšetkým orientuje na výskum v prostredí 

marginalizovaných rómskych komunít a to najmä v oblasti vzdelávania detí a skúmania 

chudoby a sociálneho vylúčenia.  

V roku 2012 bol na pracovisku vypracovaný, podaný  a neskôr aj schválený vedecký projekt 

pod názvom  Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov 

rómskych osídlení (VEGA 1/0206/13).  

Okrem uvedeného, boli pedagogickí a vedeckí pracovníci VVaPC zapojení do vedeckých 

a odborných projektov garantovaných inými pracoviskami, napr.: 

- Európsky sociálny fond – národný projekt 

Inkluzívny model výchovy na predprimárnom stupni školskej sústavy. ITMS kód projektu: 

26130130095. 

- Európsky sociálny fond Národný projekt č. 26130130051 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. 

- Roma Education Fund 

Project Title and Grant Number SL0 042: SCHOOL FOR EVERYBODY 

- Atlas rómskych komunít  

a iné.  

V roku 2012 publikovali zamestnanci VVaPC viacero odborných a vedeckých výstupov, 

medzi nimi monografiu pod názov Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov (Klein – 

Rusnáková).  

Okrem vedeckých a odborných projektov, boli na pracovisku realizované aj iné – najmä 

vzdelávacie a charitatívne aktivity (napr. charitatívna zbierka pre ľudí bez domova, besedy 

a tréningy pre študentov).  
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Zamestnanci VVaPC pôsobia vo viacerých poradných a expertných orgánoch a komisiách 

(napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), spolupracujú s vedeckými, 

vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami. Významná je aj spolupráca s mimovládnymi 

organizáciami (napr. Slovenská sieť proti chudobe, OZ Za vzájomné spolunažívanie a iné). 

V rámci odbornej praxe študentov, VVaPC spolupracuje s mnohými sociálnymi zariadeniami 

a organizáciami v regióne Spiš.  
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1.7  Výučbové základne vo Fakultnej nemocnici v Nitre 

   

Súčasťou FSVaZ sú aj výučbové základne vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ktorých 

prednostovia sú zodpovední za priebeh praktickej výučby študentov zdravotníckych smerov. 

 

Chirurgická klinika 

doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.  

prednosta 

 

Neurologická klinika 

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.  

prednosta 

 

Klinika novorodencov, detí a dorastu 

doc. MUDr. Alena Ďurišová, CSc.  

prednosta 

 

Gynekologicko-pôrodnícka  klinika 

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.  

prednosta 

 

Interná klinika 

MUDr. Viera Kissová, PhD.  

prednosta 
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Kardiologická klinika 

MUDr. Pavol Poliačik, PhD.  

prednosta 

 

Infekčná klinika 

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.  

prednosta 

 

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

MUDr. Jolana Vajíčeková, PhD.  

prednosta 

 

Ústav klinickej mikrobiológie 

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.  

prednosta 

 

Psychiatrická klinika 

MUDr. Boris Čech, PhD.  

prednosta 

 

Neurochirurgická klinika 

MUDr. Kamil Koleják, PhD.  

prednosta 

 

  



27 

 

2  VZDELÁVANIE 

 

2.1 Kontext a ciele v oblasti vzdelávania 

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka svoje 

tradičné i novozriadené študijné programy, ktoré rozvíja v duchu koncepcie svojho zamerania 

– poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v odboroch spoločenských a zdravotníckych vied, 

ktorých výstupom sú odborníci v pomáhajúcich profesiách pre sféru sociálnych, 

poradenských, výchovných a zdravotných služieb. Výsledky komplexnej akreditácie 

dokladujú primeranú kvalitu vzdelávania na FSVaZ. V rámci komplexnej akreditácie boli 

priznané práva uskutočňovať vzdelávanie vo všetkých študijných programoch, o ktoré FSVaZ 

žiadala. 

Spojovacím článkom koncepčného zamerania a realizačnej podoby ponuky štúdia je 

zameranie na študenta, ktoré sa premieta do snahy zabezpečiť 

- štúdium s jasnou koncepciou, funkčne zadefinovaným výstupom a profilom absolventa, 

ktorý ho vyzbrojuje vedomosťami a zručnosťami, kompetenciami pre zvolenú profesiu; 

- prostredie a podmienky na univerzitnej pôde umožňujúce realizáciu potenciálu a iniciatív 

študenta v rámci štúdia i spoločensko-prospešných aktivít súvisiacich so študovaným 

odborom, vedeckou činnosťou a záujmami študenta. 

Filozofia FSVaZ a práca všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov je tak 

cielená na naplnenie priority, ktorou je príprava kompetentného pomáhajúceho profesionála 

a zrelého integrovaného človeka. 

 

 

2.2 Akreditované študijné programy  

  

V akademickom roku 2012/2013 sa na FSVaZ realizovala výučba v 7 študijných programoch 

bakalárskeho stupňa (z toho v 6 študijných programoch v dennej i externej forme výučby), v 5 

študijných programoch magisterského stupňa (z toho v 4 študijných programoch v dennej 

i externej forme výučby) a v 3 doktorandských študijných programoch v dennej a externej 

forme výučby. 
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Tab. č.1 Zoznam akreditovaných študijných programov 

 

Názov študijného programu Bc. Mgr. PhD. 

Psychológia (denné štúdium) X X  

Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

(denné a externé štúdium) 
  X 

Sociálna práca (denné a externé štúdium) X  X 

Aplikovaná sociálna práca 

(denné a externé štúdium) 
 X  

Sociálna práca – stredisko Spišská Nová Ves (denné 

a externé štúdium) 
X X 

 

Sociálne služby a poradenstvo (denné a externé 

štúdium) 
X X X 

Ošetrovateľstvo (denné a externé štúdium) X X  

Urgentná zdravotná starostlivosť 

(denné a externé štúdium) 
X   

Kariérové poradenstvo (denné a externé štúdium) X   

 

 

2.3 Študenti fakulty 

 

Na UKF v akademickom roku 2012/2013 bolo zapísaných 11379 študentov vo všetkých troch 

stupňoch štúdia v dennej a externej forme, z toho na FSVaZ študovalo 1523, čo je 13,38% 

z celkového počtu študentov UKF.  V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom sa 

zvýšil počet študentov v dennej forme o 0,67%, zatiaľ čo v externej forme došlo k poklesu 

v počte študentov o 0,66 %.    

 

Tab. č. 2  Počet študentov v akademickom roku 2012/2013 podľa formy štúdia  

 

Forma štúdia FSVaZ UKF Podiel FSVaZ % 

denná 925 8062 11,47 

externá 598 3317 18,03 

spolu 1523 11379 13,38 
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Graf č. 1 Počet študentov v akademickom roku 2012/2013 podľa formy štúdia  

 

 
 

Z celkového počtu študentov FSVaZ študovalo v bakalárskom stupni 66,91% študentov, 

v magisterskom stupni 31,05% a doktorandskom stupni štúdia 2,04%. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom došlo k 2,51% vzrastu  v počte študentov v bakalárskom stupni 

štúdia, k 2,05% poklesu v počte študentov magisterského stupňa štúdia a k 0,46% poklesu 

v počte študentov doktorandského stupňa štúdia. 

 

 

Tab. č. 3 Počet študentov v roku 2012/2013 podľa stupňa štúdia  

 

Stupeň štúdia FSVaZ UKF 
Podiel FSVaZ 

(%) 

Bakalársky 1019 7224 14,11 

Magisterský 473 3711 12,75 

Doktorandský 31 444 6,98 

Spolu 1523 11379 13,38 
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Graf č. 2 Počet študentov v roku 2012/2013 podľa stupňa štúdia  

 

 
 

 

2.4 Absolventi fakulty 

 

V roku 2012 absolvovalo štúdium na FSVaZ 563 študentov vo všetkých troch stupňoch  

štúdia v dennej a  externej forme.  Vývoj počtu absolventov   v  priebehu rokov 2007/2008 

– 2011/2012 dokumentuje tabuľka č. 4.  Od roku 2007 absolvovalo štúdium na FSVaZ 4230 

študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011, absolvovalo štúdium v roku 2012 

o 183 študentov menej. 

 

 

Tab. č. 4 Počet absolventov v akademických rokoch 2007/2008-2011/2012 

 

Obdobie 

akademických 

rokov 

Počet absolventov 

FSVaZ UKF 
Podiel FSVaZ 

(%) 

2007/2008 962 5 524 17,41 

2008/2009 1 093 4 907 22,28 

2009/2010 866 4 392 19,7 

2010/2011 746 4094 18,23 

2011/2012 563 3907 14,41 
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Graf  č. 3 Počet absolventov v akademických rokoch 2007/2008 – 2011/2012 

 

 

 

2.4.1 Cena rektora UKF 

 

Rektor univerzity udelil v roku 2012  Cenu rektora štyrom absolventom FSVaZ: 

 Mgr. Veronike Látalovej v magisterskom študijnom programe Psychológia za výborné 

študijné výsledky počas celého štúdia a reprezentáciu univerzity na medzinárodnej 

konferencii študentskej vedeckej a odbornej činnosti 

 Mgr. Libuši Martišovej v magisterskom študijnom programe Aplikovaná sociálna práca 

za výborné študijné výsledky počas celého štúdia 

 bc. Jane Potockej v bakalárskom študijnom programe Sociálna práca za výborné študijné 

výsledky počas celého štúdia 

 bc. Dominike Pučekovej v bakalárskom študijnom programe Psychológia za výborné 

študijné výsledky počas celého štúdia 

 

2.4.2 Cena dekana FSVaZ UKF 

 

Dekan FSVaZ UKF udelil v roku 2012 Cenu dekana siedmim absolventom FSVaZ. 

 Bc. Miroslavovi Slemenskému v bakalárskom študijnom programe Urgentná zdravotná 

starostlivosť za reprezentáciu fakulty na súťažiach profesionálnych záchranárov. 

 Mgr. Edite Kráľovej v magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo za výbornú 

diplomovú prácu. 
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 Bc. Viere Luleiovej v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo za výbornú 

bakalársku prácu. 

 Mgr. Monike Mihálikovej v magisterskom študijnom programe Psychológia za výborné 

študijné výsledky počas celého štúdia a výbornú diplomovú prácu. 

 Mgr. Jane Kropáčovej v magisterskom študijnom programe Sociálne služby 

a poradenstvo za výborné študijné výsledky počas celého štúdia. 

 Mgr. Alene Lužovej v magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo 

za výborné študijné výsledky počas celého štúdia. 

 Mgr. Monike Szabóovej v magisterskom programe Aplikovaná sociálna práca za výborné 

študijné výsledky počas celého štúdia. 

 

 

2.5 Prijímacie konanie 

 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2012/2013 sa uskutočnilo na FSVaZ v zmysle zákona 

č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Pri výbere uchádzačov boli zohľadňované stredoškolské výsledky za 2. 

a 3. ročník, výsledky v profilových predmetoch, výsledky maturitných skúšok a účasť 

uchádzačov v stredoškolských aktivitách. V rámci študijného programu Urgentná zdravotná 

starostlivosť bola súčasťou prijímacieho konania talentová skúška. 

Celkovo bolo na FSVaZ prihlásených 2006 uchádzačov vo všetkých troch stupňoch štúdia 

v dennej a externej forme, z toho bolo prijatých  889 uchádzačov a zapísalo sa 569 študentov. 

Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo prijatých 44,32 %. Z celkového počtu 

prijatých uchádzačov sa na štúdium zapísalo 64,00 %.  

 

Tab. č. 5 Počet uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2012/2013 

 

 
prihlásení prijatí zapísaní 

FSVaZ 2006 889 569 

UKF 10374 6197 4155 
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Graf č. 4 Počet uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2012/2013 

 

 
 

 

V dennej forme bakalárskeho štúdia bol najväčší záujem o štúdium študijného programu 

Psychológia. Záujem o štúdium tohto študijného programu bol 15-násobný v porovnaní 

s predpokladaným počtom uchádzačov pre prijatie. V študijných programoch Sociálna práca, 

Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť prevýšil záujem o štúdium predpokladaný 

počet uchádzačov pre prijatie 4-násobne až 6-násobne. Nižší záujem o štúdium bol 

v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo (2,25 násobok) a najnižší v študijnom 

programe Sociálna práca v stredisku Spišská Nová Ves (1,5 násobok).  

V externej forme bakalárskeho štúdia bol najväčší záujem o štúdium študijného programu 

Sociálna práca , pričom záujem presiahol predpokladaný počet uchádzačov pre prijatie 1,9 

násobne. V študijnom programe Sociálna práca v Spišskej Novej Vsi zodpovedal záujem 

predpokladanému počtu uchádzačov pre prijatie a v študijnom programe Urgentná zdravotná 

strarostlivosť sa priblížil k plánovanému počtu prijímaných uchádzačov. Záujem o štúdium 

v ostatných študijných programoch nepresiahol predpokladaný počet uchádzačov pre prijatie 

a tieto študijné programy neboli v akademickom roku 2012/13 otvorené.  

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom záujem o štúdium Psychológie poklesol 

o 10,27 %, záujem o štúdium Sociálnej práce v dennej formevýrazne  poklesol o 44,63 % 

a externej forme poklesol o 27%. Záujem o štúdium študijného programu Sociálna práca 

v stredisku Spišská Nová Ves mal pokles 15,71 % v dennej forme štúdia a 7% v externej 

forme štúdia). 
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Tab. č. 6 Záujem o štúdium v bakalárskych študijných programoch FSVaZ 

 

Študijný program 

Záujem 

o štúdium v AR 

2011/12 

Záujem 

o štúdium v AR 

2012/13 

Rozdiel  

2011/12-2012/13 

Psychológia 699 587 -112 

Sociálna práca (D/E) 457/157 253/114 -204/-43 

Sociálna práca SNV (D/E) 70/42 59/39 -11/-3 

Sociálne služby a 

poradenstvo (D/E) 
41/9 90/0 -49/-9 

Ošetrovateľstvo (D/E*) 160/0* 230/0* +70/0* 

Urgentná zdravotná 

starostlivosť 
144/17 165/28 +21/+11 

*Študijný program nebol v ponuke štúdia pre daný akademický rok 

 

V dennej forme magisterského štúdia bol najväčší záujem o štúdium študijného programu 

Psychológia, pričom záujem o štúdium prevýšil predpokladaný počet uchádzačov pre prijatie 

2,1 násobne. V študijnom programe Aplikovaná sociálna práca prevýšil záujem 

predpokladaný počet uchádzačov pre prijatie 1,1-násobne a v študijnom programe Sociálne 

služby a poradenstvo poklesol záujem 1,9 -násobne. Záujem o štúdium študijného programu 

Ošetrovateľstvo nepresiahol predpokladaný počet uchádzačov pre prijatie a nebol 

v akademickom roku 2012/13 otvorený. 

V externej forme magisterského štúdia bol najväčší záujem o štúdium študijného programu 

Sociálne služby a poradenstvo, pričom záujem prevýšil predpokladaný počet uchádzačov pre 

prijatie 1,03 násobne. V ostatných študijných programoch bol záujem nižší a nedosahoval 

predpokladaný počet uchádzačov pre prijatie.  

Zmeny nastali v záujme o štúdium v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom. 

Záujem o štúdium študijného programu Psychológia poklesol o 10,6% a študijného programu 

Sociálne služby a poradenstvo v externej forme klesol 13,89%. Záujem o štúdium 

Aplikovanej sociálnej práce v externej forme vzrástol o 21,6 % a Ošetrovateľstva v externej 

forme o 6,25%. 
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Tab.č. 7 Záujem o štúdium v magisterských študijných programoch FSVaZ 

 

Študijný program 

Záujem 

o štúdium v AR 

2011/12 

Záujem 

o štúdium v AR 

2012/13 

Rozdiel 2011/12-

2012/13 

Psychológia 141 126 -15 

Aplikovaná sociálna práca 

(D/E) 
68/37 42/45 -26/+8 

Sociálne služby a 

poradenstvo (D/E) 
55/72 29/62 -26/-10 

Ošetrovateľstvo (E) 32 34 +2 

Sociálna práca SNV (D/E) - 16/20 +16/+20 

 

 

V dennej forme doktorandského štúdia sa na prihlásil na štúdium študijného programu 

Sociálna práca 1 uchádzač,  študijného programu Pedagogická, poradenská a školská 

psychológia 2 uchádzači a študijného programu Sociálne služby a poradenstvo 1 uchádzač. 

V externej forme doktorandského štúdia mali 2 uchádzači záujem o štúdium študijného 

programu Sociálna práca a 1 uchádzač o študijný program Pedagogická, poradenská a školská 

psychológia. 

 

 

Tab. č. 8 Záujem o štúdium v doktorandských študijných programoch FSVaZ 

 

Študijný program 

Záujem 

o štúdium v AR 

2011/12 

Záujem 

o štúdium v AR 

2012/13 

Rozdiel 2011/12-

2012/13 

Pedagogická, poradenská 

a školská psychológia (D/E) 
3/0 2/1 -1/+1 

Sociálna práca (D/E) 6/2 1/2 +5/0 

Sociálne služby a 

poradenstvo 
1/0 1/0 0/0 

 

 

2.6 Hodnotenie kvality pedagógov a predmetov 

 

V roku 2012 bolo realizované hodnotenie pedagógov a predmetov študentmi fakulty. Do 

hodnotenia vzdelávania a učiteľov sa zapojilo 122 študentov a bolo hodnotených 287 

predmetov. Z dôvodu širokého rozptylu hodnotených predmetov boli selektované pre ďalšiu 
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analýzu iba predmety, kde na hodnotení participovalo minimálne 5 študentov. Táto procedúra 

bola schválená na zasadnutí Akademického senátu FSVaZ 19. septembra 2012. Z pôvodného 

počtu hodnotených predmetov splnilo uvedenú požiadavku 14 predmetov, ktorých výučbu 

zabezpečovalo v hodnotenom období 23 učiteľov. 

Získané výsledky poukazujú na pozitívne hodnotenie zabezpečenia výučby a učiteľov FSVaZ. 

Vo všetkých položkách dotazníka sa priemerné hodnoty pohybovali v rozmedzí od 1,11 po 

1,69. Najpozitívnejšie bola hodnotená dôslednosť učiteľov vo zverejňovaní cieľov, sylabov a 

výsledkov vzdelávania ako i zverejňovanie kritérií hodnotenia na začiatku semestra či 

zverejňovanie termínov skúšok a evidencia ich výsledku v termínoch stanovených 

univerzitou.  

Nižšie hodnotenie v porovnaní s optimálnym stavom bolo zaznamenané v rámci využívania 

efektívnych metód výučby k dosiahnutiu stanovených výsledkov vzdelávania u študentov  

a súladu medzi kreditovou dotáciou a vynaloženým úsilím študenta na získanie kreditov. 

Nižšie hodnotenia boli zaznamenané v oblasti poskytovania nových informácií v rámci 

predmetov a zrozumiteľnosti vysvetľovania vyučujúcich. 

Závery z hodnotenia a popis prijatých opatrení sú publikované v Správe z hodnotenia 

vzdelávania a učiteľov za rok 2012 a zverejnený ne web sídle FSVaZ. 
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Graf 1 Sumár hodnotenia predmetov v jednotlivých položkách dotazník 

 

 

Legenda: škála odpovedí (1=úplne súhlasím – 4=úplne nesúhlasím). 
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2.7  Vedeckovýskumná, odborná a umelecká činnosť študentov 

 

Za mimoriadne dôležité považujeme systematické vedenie študentov vedeckovýskumnej 

práci. Kvalita vedeckovýskumnej práce (predovšetkým projektovej a publikačnej činnosti 

doktorandov) je jedným z kritérií hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, 

podľa ktorého Akreditačná komisia rozhoduje o návrhu na začlenenie vysokých škôl do 

kategórií. 

Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sú už tradične organizované súťaže 

študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Najúspešnejší študenti súťaže 

sú uprednostňovaní pri prijímacom konaní na doktorandské štúdium.  

Doktorandi majú možnosť zúčastniť sa vedeckých konferencií, ktoré sú pravidelne 

organizované fakultami. Zároveň sa môžu uchádzať o finančnú podporu svojej výskumnej 

činnosti formou podávania žiadostí o projekty v rámci Univerzitnej grantovej agentúry. 

 

2.7.1 ŠVOUČ 

Pracoviská Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva každoročne organizujú súťaže študentskej 

vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, kde sú predložené práce hodnotené oponentmi 

a obhajoby prác sa konajú pred odbornými komisiami. V roku 2012 sa zúčastnilo súťaže 

celkovo 26 študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

Katedra psychologických vied 

Katedrového kola sa zúčastnilo 11 študentov bakalárskeho a magisterského stupňa študijného 

programu Psychológia. Odborná porota určila toto poradie: 

Sekcia Bakalár: 

1.miesto : Robert  Krause 

Názov práce: Vplyv zmeny farby prostredia na úzkosť pri školskom výkone u stredoškolských 

študentov  

Sekcia Magister: 

1.miesto: Veronika Látalová 

Názov práce : Vplyv stratégií regulácie anticipačnej ľútosti na spokojnosť s procesom 

rozhodovania  
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2. miesto:  Matúš Grežo  

Názov práce: Hnev a morálne usudzovanie v procese rozhodovania  

3. miesto: Pavolková Eva 

Názov práce :  Úspešná inteligencia detí – vzťah praktickej a tvorivej inteligencie 

Víťazi bakalárskej a magisterskej sekcie postúpili do 12. Medzinárodného kola Študentských 

psychologických dní katedier psychológie a 13. Celoslovenského kola Študentských 

psychologických dní katedier psychológie, ktoré sa konali na Katedre psychológie 

Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Študent FSVaZ Róbert Krause obsadil 

v sekcii bakalár 2. miesto v celoslovenskej súťaži a 3. miesto v medzinárodnej súťaži. 

Postupujúca Veronika Látalová obsadila v sekcii magister 1. miesto v rámci celoslovenskej 

a 2. miesto v medzinárodnej súťaži.  

 

Katedra ošetrovateľstva 

Katedrového kola sa zúčastnilo 5 študentiek 3. ročníka denného štúdia študijného odboru 

Ošetrovateľstvo. Odborná porota určila toto poradie: 

1. miesto:  Miriam Darabošová 

Názov práce: Sociálna interakcia v prostredí výučbových základní 

2. miesto: Karolína Bednárová 

Názov práce: Orálne zdravie seniorov 

3. miesto:  Eva Poláková 

Názov práce: Prevencia zdravotno-patologických javov na školách 

 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied 

Katedrového kola sa zúčastnili 3 študenti v  magisterskom stupni štúdia. Víťazi katedrového 

kola sa zúčastnili celoslovenského kolo na Katedre sociálnej práce  Fakulty zdravotníctva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

Sekcia magister: 

Bc. Martina Drzsiková 

Názov práce: Možnosti intervencie pomáhajúcich profesii spoluzávislým.  
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Bc. Michaela Prekopová 

Názov práce: Titulkovanie pre osoby so sluchovým postihnutím vo verejnoprávnej televízii na 

Slovensku.    

Bc. Martina Oravcová 

Názov práce: Prípadový manažment alebo „ case manažment“ páchateľa trestnej činnosti 

v kontexte sociálnej práce v trestnej justícii v Slovenskej republike. 

 

Dvaja študenti sa následne zúčastnili celoslovenského kola ŠVOK, ktoré sa konalo 

v Sládkovičove. Bc. Michaela Prekopová sa umiestnila na 2. mieste a Bc. Martina 

Oravcová na 3. mieste v rámci celoslovenskej súťaže. 

 

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny 

Študenti Urgentnej zdravotnej starostlivosti sa v rámci študentskej odbornej činnosti zapájali 

do súťaži zdravotníckych záchranárov: 

Lešť 2012 - 2. miesto (študentská časť) - Miroslav Slemanský, Vladimír Rojko 

ROZKOŠ Rescue 2012 (CZ) – 6. miesto - Miroslav Slemanský, Vladimír Rojko, Jozef 

Kvasnovský, Dana Kureková 

RESCUE 2012 Šachtičky – 1. miesto - Miroslav Slemanský, Jozef Kvasnovský 

RESCUE 2012 Šachtičky – 10. miesto - Vladimír Rojko, Dana Kureková 

DPP Ostravice 2012 (CZ) – 12. miesto – Dominika Lokšíková, Štefan Hudák, Adam Országh 

 

 

Tab. č. 9  Prehľad počtu účastníkov súťaže podľa odborov v roku 2012 

 

Názov odboru/pracovisko Počet účastníkov 

Sociálne služby a poradenstvo/ÚRŠ 0 

Sociálna práca/KSPaSV 3 

Sociálna práca/VVaPC v SNV 0 

Psychológia/KPsV a ÚAP 11 

Ošetrovateľstvo/KO 5 

Urgentná zdravotná starostlivosť/KKDaUM 7 

Spolu 26 
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2.8 Celoživotné vzdelávanie  

 

2.8.1 Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie 

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva realizovala  na základe rozhodnutia Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 2.7.2010  aj v akademickom roku  2011/12 

špecializačný študijný program v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

v zdravotníckom povolaní sestra. Študenti sú do štúdia zaraďovaní podľa § 70 nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania  zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

V uvedenom akademickom roku vykonali študenti špecializačnú skúšku dňa 25. 06. 2012. 

Študenti pristúpili ku skúške po splnení predpísanej teoretickej a praktickej prípravy. Splnenie 

dokladovali prostredníctvom Záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, 

ktorý je dokladom o absolvovaní stáží ako súčasti celoživotného vzdelávania sestry a Indexu 

odbornosti. Súčasťou špecializačnej skúšky bola  obhajoba písomnej záverečnej práce. Všetci 

študenti prácu obhájili a vykonali teoretické skúšky úspešne. Členovia komisie v zložení 

predseda PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., garantka študijného programu, prof. MUDr. Emil 

Bakoš, CSc., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., Mgr. Katarína Čerešňová, FN Nitra a PhDr. 

Edita Hlinková, PhD., JLF UK Martin, zástupca z inej vzdelávacej inštitúcie, ktorá realizuje 

vzdelávanie v uvedenom špecializačnom odbore, čo je podmienka zásad akreditácie MZ SR 

na uskutočňovanie špecializačných študijných programov, konštatovali vysokú úroveň 

preukázaných vedomostí študentov. Väčšina absolventov  je z Fakultnej nemocnice v Nitre  

konkrétne 9 sestier špecialistiek v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie. 

Absolventky získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. 

Dňa 12. 07. 2012 bol absolventkám dekankou FSVaZ prof. PhDr. Evou Sollárovou, CSc. 

slávnostne odovzdaný diplom o špecializácii.  

 

Tab. č. 10 Počet zaradených a počet absolventov špecializačného štúdia 

 

Zaradenie do štúdia/ukončenie 

štúdia  

Počet zaradených 

do štúdia  
Počet absolventov 

6.12.2010/28.10.2011 11 11 

9.6.2011 – 25.6. 2012 13 13 

27.6.2012 – štúdium trvá 24 - 
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2.8.2 Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch vnútorného lekárstva 

 

Podklady pre akreditáciu špecializačného študijného programu sme pripravovali  období od 

septembra 2011 do januára 2012. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva začala realizovať na 

základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 10.04.2012  

v akademickom roku  2012/13 špecializačný študijný program v odbore Ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva. Garantkou špecialičného odboru je PhDr. 

Dana Brázdilová, PhD. Študenti sú do štúdia zaraďovaní podľa § 70 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania  zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

Tab. č. 11 Počet zaradených a počet absolventov špecializačného štúdia  

 

Zaradenie do štúdia/ukončenie 

štúdia  

Počet zaradených do 

štúdia  
Počet absolventov 

2.08.2012 – štúdium trvá  19 - 

 

2.8.3 Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite 

 

Podklady pre akreditáciu špecializačného študijného programu sme pripravovali  období od 

septembra 2011 do januára 2012. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva začala realizovať na 

základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 10.04.2012  

v akademickom roku  2012/13 špecializačný študijný program v odbore Ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite. Garantkou špecialičného odboru je PhDr.Ľuboslava Pavelová, PhD. 

Študenti sú do štúdia zaraďovaní podľa § 70 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania  zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

 

Tab. č. 12 Počet zaradených a počet absolventov špecializačného štúdia 

 

Zaradenie do štúdia/ukončenie 

štúdia  

Počet zaradených do 

štúdia 
Počet absolventov 

2.08.2012 – štúdium trvá  20 - 
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2.8.4 Ďalšie akreditované odbory celoživotného vzdelávania 

 

Špecializačné vzdelávanie pre sestry 

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

Podklady pre akreditáciu špecializačného študijného programu sme pripravovali  období od 

septembra 2011 do januára 2012. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, na základe 

rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 10.04.2012 má právo 

realizovať  špecializačný študijný program v odbore Anestéziológia a intenzívna starostlivosť. 

Garantkou špecialičného odboru je PhDr.Andrea Bratová, PhD. V  programe však počet 

prihlásených  v roku 2012 nedosiahol ekonomicky rentabilnú hranicu a program sa 

z uvedeného dvôvodu neralizoval.  

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky zo dňa 2.07.2010 má právo realizovať špecializačný študijný program 

v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. Garantkou špecialičného odboru bola podľa 

akreditačného spisu PhDr. Iveta Nádaská, PhD. V  programe  počet prihlásených  v roku 2012 

nedosiahol ekonomicky rentabilnú hranicu a garantka  prestala byť zamestnancom UKF. 

Program sa z uvedených dvôvodov neralizoval.  

 

Kontinuálne vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb 

Sociálna práca pre inštruktorov pracovnej  terapie 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, na základe rozhodnutia Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 15.12.2010 má právo realizovať 

vzdelávací program Sociálna práca pre inštruktorov pracovnej  terapie.  Zodpovednou 

zástupkyňou za vykonávanie vzdelávacieho programu je PhDr. Katarína Vanková, PhD. 

V  programe však počet prihlásených  v roku 2012 nedosiahol ekonomicky rentabilnú hranicu 

a program sa z uvedeného dvôvodu neralizoval.  

 

2.8.5  Univerzita tretieho veku 

 

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre pre absolventov vysokých a stredných škôl záujmové vzdelávanie dospelých 

a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. FSVaZ realizuje vzdelávací program 
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Starostlivosť o zdravie s participáciou pracovníčok z Katedry ošetrovateľstva. 

V akademickom roku 2011/2012 ukončilo štúdium 8 študentov. Vzdelávanie začalo 6 

študentov.  
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3  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 

 

V akademickom roku 2012/2013 má FSVaZ akreditované 3 študijné programy v 3. stupni 

vysokoškolského vzdelávania: 3.1.11 Pedagogická poradenská a školská psychológia, 3.1.14 

Sociálna práca a 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo. 

 

 

3.1 Študenti doktorandského štúdia v akademickom roku 2012/2013  

 

V akademickom roku 2012/2013  prijala FSVaZ na základe prijímacích skúšok do 1. ročníka 

3 študentov denného štúdia vo všetkých troch akreditovaných študijných programoch a 3 

študnetov externého štúdia z toho, 1 študenta v študijnom programe 3.1.11 Pedagogická, 

poadenská a školská psychológia a 2 študetnov v študijnom programe 3.1.14 Sociálna práca. 

 

Tab. č. 11  Počet doktorandov vo všetkých odboroch doktorandského štúdia  v akademickom 

roku 2012/2013 

 

Študijný  

program 

Forma 

štúdia 

ročník 
Spolu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3.1.11 Pedagogická 

poradenská a školská 

psychológia 

denná 1 2 2 - - - 5 

externá 1 - - -  4 5 

3.1.14 Sociálna práca 
denná 1 3 2 - - - 6 

externá 2 1 - 1 1 4 11 

3.1.16 Sociálne služby  

a poradenstvo 

denná 1 2 - - - - 3 

externá - - - - - - - 

Spolu 
denná 3 7 4 - - - 14 

externá 3 1 - 1 1 8 14 

 

 

3.2 Vedeckovýskumná, odborná a umelecká činnosť  

 

3.2.1 Projektová činnosť doktorandov 

V tabuľke č. 12 a 14 dokumentujeme účasť doktorandov našej fakulty na riešení projektov 

v roku 2012 v porovnaní s UKF. V tabuľkách č. 13 a 15 uvádzame prehľad  účasti 

doktorandov v rokoch 2009-2012. Z údajov v tabuľkách vyplýva, že najväčší podiel 
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predstavujú projekty VEGA,  APVV  a inštitucionálne projekty riešené v rámci Univerzitnej 

grantovej agentúry (UGA).  

 

 

Tab. č. 12  Účasť doktorandov v dennej forme štúdia na riešení projektov v roku 2012   

 

Typ projektu 

Počet zúčastnených doktorandov 

na projektoch 

FSVaZ 

*(14) 

UKF 

(232) 

medzinárodné 1 9 

VEGA 8 56 

KEGA 1 61 

APVV 7 19 

Inštitucionálne (UGA) 12 157 

Štrukturálne fondy - 8 

iné 1 20 

Spolu 30 330 

* celkový počet doktorandov 

 

 

Tab. č. 13  Účasť doktorandov v dennej forme štúdia na riešení projektov v rokoch 2009-2012 

 

Typ projektu 
2009  

*(20) 

2010  

(19) 

2011  

(23) 

2012 

(14) 

medzinárodné - - 2 1 

VEGA 6 7 15 8 

KEGA - - - 1 

APVV 3 - 5 7 

Inštitucionálne (UGA) 6 13 14 12 

iné - - - 1 

Spolu 15 20 36 30 

* celkový počet doktorandov 
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Tab. č. 14  Účasť doktorandov v externej forme štúdia na riešení projektov v roku 2011   

 

Typ projektu 

Počet zúčastnených doktorandov  

na projektoch 

FSVaZ 

* (14) 

UKF 

(209) 

medzinárodné - 6 

VEGA - 5 

KEGA - 5 

APVV - 6 

Inštitucionálne (UGA) - 2 

Štrukturálne fondy - 12 

iné - 5 

Spolu - 41 

* celkový počet doktorandov 

 

 

Tab. č. 15  Účasť doktorandov v externej forme štúdia na riešení projektov v rokoch 2009- 

2011 

 

Typ projektu 
2009 

(36) 

2010 

(26) 

2011  

(21) 

2012 

(14) 

medzinárodné - - - - 

VEGA 1 - 1 - 

KEGA - - - - 

APVV - - - - 

Inštitucionálne (UGA) - - - - 

iné - - - - 

Spolu 1 - 1 - 

* celkový počet doktorandov 

 

 

3.2.2 Publikačné výstupy doktorandov 

V tabuľke č. 16 a 18 uvádzame počet publikácií doktorandov v jednotlivých kategóriách 

v roku 2012 v porovnaní s UKF. V tabuľkách č. 17 a 19 uvádzame prehľad  publikačnej 

činnosti doktorandov v rokoch 2009-2012. Najväčší podiel predstavujú publikácie kategórie 

príspevky v zborníku z medzinárodnej  a domácej konferencie. Je potešiteľné, že doktorandi 

publikujú v zborníkoch z medzinárodných konferencií.  
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Tab. č. 16  Publikačné výstupy doktorandov v dennej  forme v roku 2012 

 

Kategória publikácie 

Počet publikácií doktorandov  

FSVaZ 

*(14) 

UKF 

(232) 

knižné publikácie 1 27 

publikácie vo WOK, Scopus 2 15 

publikácie mimo WOK, Scopus 7 127 

ostatné recenzované publikácie 26 245 

citácie vo WOK, Scopus - 18 

citácie mimo WOK, Scopus 2 15 

iné publikácie 13 124 

Spolu 51 571 

* celkový počet doktorandov 

 
 

Tab. č. 17  Publikačné výstupy doktorandov v dennej  forme v rokoch 2009-2012 

 

Kategória publikácie 
2009  

*(20) 

2010  

(19) 

2011  

(23) 

2012 

(14) 

knižné publikácie 1 - 3 1 

publikácie vo WOK, Scopus - - - 2 

publikácie mimo WOK, Scopus 1 1 4 7 

ostatné recenzované publikácie 10 53 31 26 

citácie vo WOK, Scopus - - - - 

citácie mimo WOK, Scopus - - - 2 

iné publikácie - 2 3 13 

Spolu 12 56 41 51 

* celkový počet doktorandov 

 

 

Tab. č. 18  Publikačné výstupy doktorandov v externej  forme v roku 2012 

 

Kategória publikácie 
Počet publikácií doktorandov  

FSVaZ 

*(14) 

UKF 

(209) 

knižné publikácie - 7 

publikácie vo WOK, Scopus - 2 

publikácie mimo WOK, Scopus - 54 

ostatné recenzované publikácie - 42 

citácie vo WOK, Scopus - 1 

citácie mimo WOK, Scopus - 4 

iné publikácie - 57 

Spolu - 167 

* celkový počet doktorandov 
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Tab. č. 19  Publikačné výstupy doktorandov v  externej forme v rokoch 2009-2012 

 

Kategória publikácie 
2009  

*(36) 

2010  

(26) 

2011  

(21) 

2012 

(14) 

knižné publikácie - - 1 - 

publikácie vo WOK, Scopus - - - - 

publikácie mimo WOK, Scopus - 1 - - 

ostatné recenzované publikácie 1 16 - - 

citácie vo WOK, Scopus - - - - 

citácie mimo WOK, Scopus - - - - 

iné publikácie - - 1 - 

Spolu 1 17 2 - 

* celkový počet doktorandov 

 

3.2.3 Vedecké  konferencie doktorandov 

Doktorandi FSVaZ v roku 2012 organizovali 7. ročník medzinárodnej konferencie 

doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca, v spolupráci s doktorandmi z Katedry 

psychológie Pedagogickej fakulty MU Brno a z Katedry psychologie a sociální práce FF 

Ostravskej univerzity.   

 

Názov podujatia:  VII. medzinárodná konferencia doktorandov  

Termín konania:  20.04.2012  

Miesto konania:  Katedra psychologických vied FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia: Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie 

a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

v Nitre, Katedra psychológie Pedagogická fakulta MU Brno, 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Ostrava. 

 

 

3.3 Absolventi doktorandského štúdia 

 

3.3.1 Dizertačné práce obhájené v roku 2012 

 

Denná forma štúdia  

Meno doktoranda:  Mgr. Jana Gabrielová 

Školiteľ:  prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 
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Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca   

Pracovisko:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied 

Dátum obhajoby:  27.8.2012 

 

Meno doktoranda:  Mgr. Andrea Hugáňová 

Školiteľ:  doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca   

Pracovisko:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied 

Dátum obhajoby:  27.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Katarína Chovancová 

Školiteľ:  doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca   

Pracovisko:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied 

Dátum obhajoby:  27.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Štefan Kati 

Školiteľ:  doc. Dr. Hristo Kyuchukov, DrSc. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca   

Pracovisko:   Ústav romologických štúdií 

Dátum obhajoby:  28.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Vladimír Tirpák 

Školiteľ:  doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca   

Pracovisko:   Ústav romologických štúdií 

Dátum obhajoby:  28.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Nina Hrdinová 

Školiteľ:  prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 

Odbor štúdia:   3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

Pracovisko:   Ústav aplikovanej psychológie 

Dátum obhajoby:  30.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Daniela Štangová 

Školiteľ:  prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 
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Odbor štúdia:   3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

Pracovisko:   Ústav aplikovanej psychológie 

Dátum obhajoby:  30.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Linda Ulická 

Školiteľ:  prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 

Odbor štúdia:   3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

Pracovisko:   Ústav aplikovanej psychológie 

Dátum obhajoby:  30.8.2012 

Meno doktoranda:  Mgr. Marta Vavrová 

Školiteľ:  doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Odbor štúdia:   3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

Pracovisko:   Katedra psychologických vied 

Dátum obhajoby:  30.8.2012 

 

Externá forma štúdia 

Meno doktoranda:  Mgr. Gabriela Bachoreczová 

Školiteľ:  doc. RNDr. Darina Marcinková, CSc. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca 

Dátum obhajoby:  27.8.2012 

Meno doktoranda:  Ing. Helena Bohátová 

Školiteľ:  prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca 

Dátum obhajoby:  27.8.2012 

Meno doktoranda:  PaedDr. Ivona Fraňová 

Školiteľ:  prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca 

Dátum obhajoby:  28.8.2012 

Meno doktoranda:  PhDr. Marek Šrank 

Školiteľ:  doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. 

Odbor štúdia:   3.1.14 Sociálna práca 

Dátum obhajoby:  28.8.2012 
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Meno doktoranda:  PhDr. Michaela Pribilincová 

Školiteľ:  doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. 

Odbor štúdia:   3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

Dátum obhajoby:  30.8.2012 

 

S cieľom skvalitniť realizáciu doktorandského štúdia FSVaZ zamerala vzdelávanie 

doktorandov na metodologickú pripravenosť študentov pre výskum. Dôraz na úroveň 

výstupov doktorandov, zohľadňovaná v kritériách komplexnej akreditácie sa premietla do 

inovácie Zásad doktorandského štúdia FSVaZ s definovanou požiadavkou minimálnych 

výstupov pre študentov pred obhajobou dizertačnej práce. 
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4  VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

 

 

Výskumná činnosť je jednou z troch priorít fakulty, čo zodpovedá nielen nastaveniu priorít 

v rámci Dlhodobého zámeru univerzity, ale aj logike základných činností vysokej školy. 

Výskumná činnosť predstavuje priestor pre realizáciu odborných kapacít, kvalít a záujmov 

pedagogických a výskumných pracovníkov, priestor pre odborný rast pracovníkov, priestor 

pre skvalitňovanie pedagogickej činnosti a prípravy študentov všetkých stupňov, najmä však 

doktorandského pre pripravenosť a realizáciu vlastnej výskumnej činnosti. Vytvára tiež 

predpoklad pre odbornú konfrontáciu na národnej a medzinárodnej úrovni v prezentovaní 

a publikovaní výsledkov vlastného bádania a na tomto základe budovaní nadinštitucionálnych 

kontaktov. 

Z takto vymedzeného koncepčného a ideového rámca možno výsledky výskumnej činnosti 

pracovníkov fakulty hodnotiť ako štandardné v porovnaní s ostatnými fakultami spoločensko-

vedného, sociálneho a zdravotníckeho zamerania v rámci Slovenska, rok 2012 možno 

hodnotiť pozitívne výkonom aktivít a výstupov, ktoré sa premietajú do medzifakultného 

hodnotenia interného (univerzitného), ale aj externého (v rámci SR). Dokladom je udržanie 

postavenia FSVaZ v rámci skupiny medicínskych fakúlt v hodnotení ARRA, kde si fakulta 

v celkovom hodnotení udržala svoju pozíciu a je najlepšou nemedicínsky orientovanou 

fakultou vo svojej skupine. Pripisujeme to aj systémovým opatreniam podporujúcim 

vedeckovýskumné aktivity pracovníkov fakulty a podpore integrovaných medziodborových 

výskumných tímov aj tém, čo sa premietlo do úspešného presadenia sa v rámci agentúry 

APVV s projektom interdisciplinárne orientovaným na psychológiu v ošetrovateľstve. Fakulta 

sa tiež stala celonárodným koordinátorom medzinárodného projektu Reflection v rámci 

Researh Network Programme. 

Silné stránky fakulty ako aj príležitosti, ktoré správa špecifikuje podrobnejšie, naznačujú 

potenciál, ktorého využitím sa fakulta môže dostať nielen na svoj štandard, ale aj na úroveň, 

ktorá ju zaradí medzi medzinárodne uznávané inštitúcie. 
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4.1 Prioritné oblasti výskumu  

 

V roku 2012 boli v rámci vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti prioritné nasledovné 

oblasti: 

 špecifické otázky výskumu a vzdelávania rómskej populácie, 

 diagnostika psychologicky integrovaného človeka, 

 psychometrika nástrojov diagnostiky úzkosti a zvládania v ošetrovateľstve, 

 vývoj slovenskej verzie MMPI-2 (Minessotské multidimenzionálne osobnostné 

inventórium).  

 

 

4.2 Výstupy výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti  

 

Štruktúru projektov,  riešených na FSVaZ UKF v roku 2012 tvorili projekty APVV (1) a 

VEGA (6), medzinárodné kultúrno-edukačné projekty MKEP (3) a projekty riešené v rámci 

Štrukturálnych fondov ESF (2).  

Údaje o počte projektov a ich finančnom zabezpečení v hodnotenom období  uvádzame 

v tabuľkách č. 20, 22, 24 a 26. Prehľad výskumných projektov a projektov ďalšej tvorivej 

činnosti, riešených v rokoch 2009-2011 na FSVaZ a ich finančné zabezpečenie  uvádzame 

v tabuľkách č. 21, 23, 25 a 27.  

 

4.2.1 Výskumné projekty  

 

Tab. č. 20 Prehľad výskumných projektov riešených  v roku 2012 

 

Typ projektu FSVaZ UKF 

MVP - 2 

APVV 1 9 

VEGA 3 38 

Spolu 4 49 

Vysvetlivky:  MVP – medzinárodný vedecký projekt, APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja, VEGA – 

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR 
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Graf č. 5  Prehľad výskumných projektov riešených  v roku 2012 

 

 
 

 

Tab. č. 21 Prehľad výskumných projektov riešených na FSVaZ v rokoch  2009-2012 

 

Typ projektu 2009 2010 2011 2012 

MVP - - - - 

APVV 1 - 1 1 

VEGA 4 3 6 3 

Spolu 5 3 7 4 

 

 

Graf č. 6 Prehľad výskumných projektov riešených na FSVaZ  v rokoch  2009-2012 
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Tab.č. 22  Finančné zabezpečenie výskumných projektov v roku 2012 

        

Typ projektu FSVaZ UKF 

MVP - 33 645 

APVV 56 762 104 900 

VEGA 14 266 177 840 

Spolu 71 028 316 385 

 

 

 

Graf č. 7 Finančné zabezpečenie výskumných projektov v roku 2012 

 

 
 

 

 

Tab.č. 23 Finančné zabezpečenie výskumných projektov riešených FSVaZ  v rokoch 2009-

2012 

 

Typ projektu 2009 2010 2011 2012 

MVP - - - - 

APVV 9 600 - 64 992 56 762 

VEGA 12 576 9 511 22 198 14 266 

Spolu 22 176 9 511 87 190 71 028 
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Graf č. 8 Finančné zabezpečenie výskumných projektov riešených FSVaZ v rokoch 2009-2012 

 

 
 

 

 

4.2.2 Projekty v rámci ďalšej tvorivej činnosti 

 

 

Tab.č. 24 Prehľad kultúrno-edukačných a ďalších projektov v roku 2012 

 

Typ projektu FSVaZ  UKF 

MKEP - 12 

ŠF 3 12 

KEGA 1 39 

APVV - 2 

Ostatné 1 26 

Spolu 5 91 

Vysvetlivky: MKEP – medzinárodný kultúrno-edukačný projekt, ŠF – štrukturálne fondy, KEGA – Kultúrna 

a edukačná agentúra Ministerstva školstva SR,  APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja (program LPP), 

RP – rozvojový projekt Ministerstva školstva SR,  
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Graf č. 9 Prehľad kultúrno-edukačných a ďalších projektov v roku  2012 

 

 
 

 

Tab. č. 25 Prehľad kultúrno-edukačných a ďalších projektov riešených FSVaZ v rokoch 2009 

– 2012 

 

Typ projektu 2009 2010 2011 2012 

MKEP 4 2 3 - 

ŠF - 3 2 3 

KEGA 1 - - 1 

Ostatné 1 1 - 1 

Spolu 6 6 5 5 
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Graf č. 10 Prehľad kultúrno-edukačných a ďalších projektov riešených FSVaZ v rokoch 2009 

- 2012 

 

 
 

 

 

Tab.č. 26  Finančné zabezpečenie kultúrno-edukačných a ďalších projektov v roku 2012  

 

Typ projektu FSVaZ UKF 

MKEP - 469 997 

ŠF 256 186 1 535 433 

KEGA 5 268 197 914 

APVV -  33 045 

Ostatné 400 89 450 

Spolu 261 854 2 325 839 
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Graf č. 11  Finančné zabezpečenie kultúrno-edukačných a ďalších projektov  v roku 2012 

 
 

 

 

Tab. č. 27 Finančné zabezpečenie kultúrno-edukačných a ďalších projektov riešených FSVaZ   

v rokoch 2009- 2012  

 

Typ projektu 2009 2010 2011 2012 

MKEP 56 528 16 498 104 614 - 

ŠF - 204 625 220 595 256 186 

KEGA 2 258 - - 5 268 

Ostatné 600 500 - 400 

Spolu 59 386 221 623 325 209 261 854 
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Graf. č. 12 Finančné zabezpečenie kultúrno-edukačných a ďalších projektov riešených FSVaZ   

v rokoch 2009- 2012  

 

 
 

 

 

4.2.3 Inštitucionálne projekty 

Poslaním Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) je podporovať vedeckú, umeleckú a ďalšiu 

tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 

v dennej forme štúdia. UGA poskytuje účelové finančné prostriedky na projekty na základe 

výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF. V UGA pôsobí 9 odborných komisií, ktoré 

posudzujú návrhy projektov a hodnotiace správy.  

V hodnotenom období v rámci UGA pracovníci FSVaZ riešili 19 projektov s finančnou 

dotáciou 7 540 EUR – tabuľka č. 28. Prehľad o počte projektov a ich finančnom zabezpečení 

je v rokoch 2009-2012 uvedený v tabuľke č. 29.  

 

 

Tab. č. 28 Prehľad o počte  a finančnom zabezpečení projektov v rámci UGA v roku 2012 

 

UGA počet projektov 
objem finančných 

prostriedkov 

FSVaZ 17 7 540 

UKF 233 70 027 
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Graf č.13 Prehľad o počte a finančnom zabezpečení projektov  v rámci UGA v roku 2012 

 

 
 

 

Tab.č. 29  Finančné zabezpečenie projektov riešených FSVaZ  v rámci UGA v rokoch 2009- 

2012 

 

UGA 

2009 2010 2011 2012 

počet 

projektov 

objem  

FP 

počet 

projektov 

objem  

FP 

počet 

projektov 

objem  

FP 

počet 

projektov 

objem  

FP 

FSVaZ 16 6 948 19 7 858 22 7 956 17 7 540 

 

 

Graf č. 14 Finančné zabezpečenie projektov riešených FSVaZ  v rámci UGA v rokoch 2009- 

2012 
 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

počet projektov objem finančných
prostriedkov

17 
7 540 

233 

70 027 

FSVaZ

UKF

16 0 19 

7 858 

22 

7 956 

17 

7 540 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

počet
proj.

objem
FP

počet
proj.

objem
FP

počet
proj.

objem
FP

počet
proj.

objem
FP

2009 2010 2011 2012



63 

 

4.3  Publikačná činnosť 

 

Publikácie predstavujú jeden z hlavných výstupov vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej 

činnosti. Na evidenciu publikačnej činnosti slúži informačná databáza (http://kis.ukf.sk) za 

účelom v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania, spracovania a zverejnenia 

údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou cestou priameho zadávania bibliografických 

údajov autormi.  

V tabuľke č. 30 uvádzame prehľad publikačnej činnosti pracovníkov FSVaZ v porovnaní 

s UKF za rok 2012. Prehľad publikačnej činnosti na FSVaZ v rokoch 2009-2012 uvádzame 

v tabuľke č. 31. 

 

Tab.č. 30  Prehľad publikačnej činnosti FSVaZ  v roku 2012 

 

Skupina kategórií FSVaZ UKF 

Knižné publikácie 21 217 

vedecké monografie  

(AAA, AAB, ABA, ABB) 
7 54 

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA, ACB, BCI) 4 42 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB) - 8 

odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, 

FAI) 
10 113 

Publikácie vo vedeckých časopisoch WOK, autorské osvedčenia, 

patenty a objavy 
52 584 

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus 

(ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD a ďalšie) 
3 64 

vedecké a odborné práce evidované mimo databáz ISI WOK  

a Scopus (ADE, ADF, BDE, BDF a ďalšie) 
49 520 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) - - 

Ostatné recenzované publikácie domáce/zahraničné 181 1 356 

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a 

učebniciach a učebných textoch (ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, 

ACD, BCK) 

3 23 

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách  (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, 

AFG, AFH) 

163 1 246 

iné publikácie 15 87 

Publikácie spolu 254 2 157 

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK a Scopus 51 1 891 

citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI WOK a Scopus 375 1 992 

Ohlasy na publikačnú činnosť spolu 426 3 883 

 

 

http://kis.ukf.sk/
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Graf  č. 15 Prehľad publikačnej činnosti v roku 2012 

 

 
 

 

Tab.č. 31  Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov FSVaZ  v rokoch 2009-2012 

 

Skupina kategórií 2009 2010 2011 2012 

Knižné publikácie 66 40 28 21 

vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) 28 13 8 7 

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA, 

ACB, BCI) 
19 5 9 4 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB) - - 0 - 

odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, CAA, 

CAB, EAJ, FAI) 
19 22 11 10 

Publikácie vo vedeckých časopisoch WOK, autorské 

osvedčenia, patenty a objavy 
10 12 9 52 

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI 

WOK a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, 

CDC, CDD a ďalšie) 

10 12 9 3 

vedecké a odborné práce evidované mimo databáz ISI 

WOK  a Scopus (ADE, ADF, BDE, BDF a ďalšie) 
100 91 42 49 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) - - - - 

Ostatné recenzované publikácie domáce/zahraničné 405 450 239 181 

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a 

učebniciach a učebných textoch (ABC, ABD, BBA, BBB, 

ACC, ACD, BCK) 

9 19 2 3 

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, 

AFE, AFF, AFG, AFH) 

279 251 158 163 

iné publikácie 17 89 37 15 
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Publikácie spolu 481 502 276 254 

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK 

a Scopus 
28 37 215 51 

citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI 

WOK a Scopus 
209 216 6 375 

Ohlasy na publikačnú činnosť spolu 237 253 221 426 

 

 

Graf č. 16 Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov FSVaZ v rokoch  2009-2012 

 

 
 

 

4.4 Podujatia 

 

Prostredníctvom vedeckých, umeleckých a odborných podujatí sa realizuje prezentácia, 

propagácia, prenos poznatkov a dosiahnutých výsledkov z riešenia výskumných, kultúrno-

edukačných a ďalších projektov.  

V roku 2012 FSVaZ organizovala celkovo 29 podujatí, ako sú konferencie (4), semináre (18) 

a propagačné podujatia (7). Údaje za FSVaZ v porovnaní s UKF  uvádzame v tabuľke č. 32. 

V tabuľke č. 33 uvádzame prehľad o počte realizovaných podujatí na FSVaZ podľa druhu 

podujatia za obdobie rokov 2009-2012. 
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Tab. č. 32 Prehľad podujatí, konaných na FSVaZ  v roku 2012 

 

Podujatie FSVaZ UKF 

Konferencie domáce 2 12 

Konferencie medzinárodné 2 37 

Semináre domáce 18 161 

Semináre medzinárodné - 21 

Propagačné podujatia 7 76 

Výstavy, festivaly, koncerty, súťaže - 79 

Spolu 29 386 

 

 

 

Graf č. 17 Prehľad podujatí, konaných na FSVaZ  v roku 2012 

 

 

 

Tab. č. 33 Prehľad o počte realizovaných podujatí FSVaZ  v rokoch 2009-2012 

 

Druh podujatia 2009 2010 2011 2012 

Konferencie domáce 4 4 5 2 

Konferencie medzinárodné 3 3 3 2 

Semináre domáce 11 16 10 18 

Semináre medzinárodné 0 0 3 - 

Propagačné podujatia 12 12 8 7 

Výstavy, festivaly, koncerty, súťaže  0 0 - - 

Spolu 30 35 29 29 
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Graf č. 18 Prehľad o počte realizovaných podujatí FSVaZ  v rokoch  2009-2012 
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5  SWOT ANALÝZA FSVaZ UKF  

 

5.1 SWOT analýza v oblasti vedeckovýskumnej  a ďalšej tvorivej činnosti 

Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození v oblasti vedecko-výskumnej 

činnosti  FSVaZ 

 

Silné stránky 

- dostatočne kvalitný, dobrý ľudský 

a odborný potenciál pre kvalitnú 

výskumnú činnosť 

- vytvorené materiálno-technické 

podmienky pre kvalitnú výskumnú 

činnosť 

- kvalitné doktorandské školy a príprava 

doktorandov pre vedeckú činnosť 

- výskumné tímy – integrácia výskumných 

tímov a výskumných tém 

- úspešná tradícia a výsledky výskumne 

zameraných projektov študentov v rámci 

ŠVOČ 

- nastavenie systémových kritérií pre 

hodnotenie výskumnej činnosti 

pracovníkov 

- dobrý štandard a úspešnosť 

v publikovaní monografií, stúpajúci trend 

v publikovaní štúdií v medzinárodných 

časopisoch 

Príležitosti 

- kvalitné a živé kontakty s významnými 

zahraničnými výskumnými inštitúciami 

a výskumnými osobnosťami  

- atraktívne odbory s potenciálne 

zaujímavými výskumnými témami 

- otvorený konkurenčný priestor 

grantových schém 

Slabé stránky 

- nízka zapojenosť pracovníkov do 

medzinárodných výskumných projektov 

- slabo využitý potenciál odborných 

zdravotníckych nelekárskych 

a lekárskych kapacít  

- nízke zastúpenie publikácií 

v karentovaných časopisoch 

- nízke percento pracovníkov zapojených 

do výskumnej činnosti 

Ohrozenia 

- znižovanie podpory a zdrojov pre rozvoj 

výskumnej činnosti na národnej úrovni 

- - stúpajúca konkurencia žiadateľov 

o projekty v pomere k možnostiam 

grantových schém 

 

 

5.2 SWOT analýza v oblasti vzdelávacej činnosti 

Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození v oblasti vzdelávacej činnosti  

FSVaZ 

 

Silné stránky 

- Atraktívne študijné programy 

- Inovácia a rozširovanie ponuky 

študijných programov 

Ohrozenia 

- zníženie dopytu praxe po absolventoch 

z úzko špecializovaným profilom 

(urgentná zdravotná starostlivosť) 
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- Orientácia a skúsenosti v systéme 

kvality vzdelávania založenom na ESG 

- Možnosť výberu uchádzačov o študijné 

programy v dennej forme s najlepšími 

predpokladmi pre štúdium 

- Študijné programy v navzájom 

príbuzných odboroch 

- Procesy interného schvaľovania 

študijných programov (AS, VR) 

- Zavádzanie systému výsledkov 

vzdelávania v akreditačných spisoch 

a informačných listoch 

- Zavedený systém vzdelávania podľa 

ECTS 

- Zavedené procesy manažmentu 

vzdelávania v dennej i externej forme 

štúdia 

- Transparentnosť kritérií pre prijatie 

uchádzačov o štúdium 

- Kvalitná podpora manažmentu 

vzdelávania informačnými systémami 

(AIS,EDU) 

- Skúsenosti pedagógov v oblasti 

vzdelávania 

- Kvalifikovanosť pedagógov 

- Teoretická príprava študentov 

- Procesy komunikácie so študentmi (AIS, 

univerzitný mail, web, tutoriálni učitelia) 

- Podpora vzdelávania e-learningovými 

metódami 

- Učebné zdroje (UK, študovňa, prístup 

k internetu) 

- Intenzívna spolupráca s Fakultnou 

nemocnicou Nitra pri rozvoji 

praktických zručností študentov 

v zdravotníckych študijných odboroch 

- Vzdelávanie doktorandov 

 

Silné stránky v oblasti celoživotného 

vzdelávania 

- dostatočne kvalitný, odborný potenciál  

pedagógov pre celoživotné vzdelávanie 

s profesijnými a pedagogickými 

zručnosťami 

- vytvorené materiálno-technické 

podmienky pre rozvoj celoživotného 

vzdelávania 

- kvalitná spolupráca so zariadeniami 

zdravotnej starostlivosti a sociálnych 

služieb 

a absolventoch kde je trh presýtený 

absolventmi daného odboru (sociálna 

práca)  

- znižovanie záujmu o štúdium v odbore 

sociálna práca 

- metodika financovania – znižovanie 

dotácii na vzdelávanie študentov; 

nezohľadňovanie ukazovateľov kvality 

vzdelávania 

- časté legislatívne zmeny 

- rozrastajúca sa konkurencia v ponuke 

študijných programoch iných vysokých 

škôl (najmä v externej forme) 

 

Ohrozenia v oblasti celoživotného 

vzdelávania 

- nedostatočná finančná podpora na 

národnej úrovni  

- zmluvné vzťahy v rámci projektov 

s inými vzdelávacími inštitúciami 

- podpora zamestnanca (budúceho 

študenta) zo strany zamestnávateľa 

limitovaná jeho finančnou situáciou 

- časté legislatívne zmeny 

 



70 

 

- zvyšovanie atraktivity ponúk ďalšieho 

vzdelávania 

- spolupráca jednotlivých pracovísk 

fakulty pri realizácii celoživotného 

vzdelávania 

Slabé stránky 

- študijné programy a predmety 

vyučované v cudzích jazykoch 

- záujem zahraničných študentov 

o štúdium či už celého študijného 

programu alebo časti študijného 

programu (Erazmus) 

- kompetencie pedagógov v cudzích 

jazykoch 

- hodnotenie progresu študentov 

vzhľadom na stanovené výsledky 

vzdelávania 

- zapojenie študentov do procesov 

hodnotenia a zvyšovania kvality 

vzdelávania 

- izolovanosť jednotlivých predmetov 

z pohľadu dosahovania stanovených 

výsledkov vzdelávania 

- kontakt s absolventmi 

- informačné zdroje k uplatniteľnosti 

absolventov v nezdravotníckych 

študijných programoch 

- pomer počtu zapísaných študentov 

k počtu prijatých uchádzačov 

- propagácia študijných programov 

 

Slabé stránky v oblasti celoživotného 

vzdelávania 

- finančná náročnosť štúdia  

- krátka história  špecializačných 

študijných program v zdravotníckom 

povolaní sestra,  kontinuálneho 

vzdelávania v oblasti sociálnych služieb 

a záujmového vzelávania v rámci 

Univerzity tretieho veku 

- nízky počet študentov 

Príležitosti 

- novela VŠ zákona, ktorá v oblasti 

kvality vzdelávania vychádza 

z princípov ESG 

- štrukturálne fondy ako zdroj financií pre 

rozvoj v oblasti vzdelávania 

- participácia fakulty v projektoch kvality 

vzdelávania 

- reakreditácia študijných programov 

v rámci plánovanej komplexnej 

akreditácie 

 

Príležitosti v oblasti celoživotného 

vzdelávania 

- legislatívna podpora vzdelávania  

- ďalšia spolupráca s absolventmi ako 

sestrami –lektorkami a supervízormi  

- atraktívne odbory s potenciálne 

zaujímavým uplatnením 

v mimorezortnom prieniku 

- priestor v rámci vzdelávacích inštitúcií 

realizovať špecializačné študijné 

programy, programy kontinuálneho 

vzdelávania v oblasti sociálnych služieb 

a záujmové vzelávanie v rámci 

Univerzity tretieho veku 
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6  SPOLUPRÁCA S DOMÁCIMI  A  ZAHRANIČNÝMI INŠTITÚCIAMI 

 

 

FSVaZ spolupracuje s významnými vedeckými a pedagogickými inštitúciami doma a v 

zahraničí, umeleckými inštitúciami, organizáciami štátnej správy a samosprávy, súkromným 

sektorom a pod. Zoznam inštitúcií, s ktorými FSVaZ v roku v oblasti vedeckovýskumnej a 

vzdelávacej je uvedený v prílohe č. 4. 

 

 

6.1  Zahraniční hostia na FSVaZ  

 

V roku 2011 v rámci zahraničnej spolupráce pôsobili na fakulte významní odborníci z oblasti 

psychológie, psychiatrie a sociálnej práce. Prebiehali pracovné rokovania o možnostiach 

spolupráce, workshopy,  prednášky v rámci konferencií a členstvo v porote v rámci 

Študentských psychologických dní. 

 

Tab. č. 34  Významné zahraničné návštevy na FSVaZ   

 

Meno osoby Štát Pracovisko 
Prijímajúca 

katedra 

Dĺžka 

pôsobenia 

doc. RNDr. Ivana Loučková,CSc. ČR FSS OU Ostrava KPsV FSVaZ 20.4.2012 

PhDr. Pavel Uhlář ČR FF UK Praha KPsV FSVaz 29.6.2012 

Jürgen Kaiser, MBA AT Neustart KSPaSV 5.11.2012 

 

 

6.2  Členstvá pracovníkov FSVaZ v medzinárodných organizáciách 

 

Významný podiel na zahraničnej spolupráci majú pracovníci fakulty, organizovaní v rôznych 

medzinárodných asociáciách, fórach a v odborných časopisoch. 

 

Tab. č. 35 Zoznam pracovníkov FSVaZ, pôsobiacich v medzinárodných  organizáciách  

 

Meno pracovníka Názov organizácie/pozícia 

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 
- členka Redakčnej rady Acta Facultatis 

Philosophicae Universitatis Ostraviensis 

PhDr. Ivan  Sarmány-Schuller, CSc. 
Člen  Medzinárodnej  vedeckej spoločnosti 

STAR 
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PhDr. Ivan  Sarmány-Schuller, CSc. Šéfredaktor časopisu Studia psychologica 

PaedDr. Ivana Gallová, PhD. Český institute PCA, člen 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Českomoravská psychologická společnost  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 
Česká pedagogická společnost  

 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 
Česká lékařská společnost, sekce hygieny a 

behaviorální medicíny (člen výboru)  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. AmericanPsychologicalAssociation (APA)  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 
AssociationforTeacherEducation in Society for 

Public HealthEducation (SOPHE)  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Europe (ATEE) 

doc. RNDr. Miloš Hetteš, CSc. 
Medzinárodná asociácia sociálnych 

pracovníkov IFSW / individuálny člen 

doc. RNDr. Miloš Hetteš, CSc. 

Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj ICSW / 

hlavný predstaviteľ Stálej konferencie 

organizácií tretieho sektoru pri ICSW  

doc. RNDr. Miloš Hetteš, CSc. 
Európska asociácia škôl sociálnej práce 

EASSW / kolektívny člen  

doc. RNDr. Miloš Hetteš, CSc. 
Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce 

IASSW / kolektívny člen 

doc. RNDr. Miloš Hetteš, CSc. 
Európsky inštitút sociálneho zabezpečenia 

EISS / člen 

doc. RNDr. Miloš Hetteš, CSc. 
Medzinárodná asociácia sociálnych edukátorov 

AIEJI  / člen 

PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

ESF (European Science Foundation) / Člen 

Steering Committee ESF programu RNP, 

národný reprezentant APVV 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 
European Journal of Personality Psychology / 

Consultant editor 

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 
ADPCA – Association for the Development of 

the Person-Centered Approach / člen 

prof. PhDr.Tomáš Urbánek, PhD. 

European Federation of Psychologists´ 

Association / člen Standing Committee for 

Tests and Testing pri EFPA 

 

 

6.3  Mobility ERASMUS 

 

Podprogram Erasmus sa realizuje na UKF v Nitre formou mobilít (študijných alebo 

prednáškových pobytov) študentov a pedagógov v rámci EÚ už od akademického roka 

1998/1999 na základe bilaterálnych dohôd Erasmus uzatvorených medzi UKF a 

vysokoškolskou inštitúciou v zahraničí, ktorá je držiteľom Erasmus univerzitnej charty platnej 

na daný akademický rok. Od akademického roka 2007/2008  podprogram Erasmus sa stal 
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súčasťou Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme). K týmto 

mobilitám pribudli aj študentské stáže a školenia nepedagogických pracovníkov. 

Dohoda Erasmus je vyjadrením súhlasu oboch strán s prijatím študentov, pedagógov a 

nepedagogických pracovníkov z partnerskej inštitúcie za predpokladu, že budú dodržané 

podmienky pre prihlasovanie sa na mobilitu.  

Prehľad mobilít študentov a pedagógov FSVaZ vyslaných na študijné a prednáškové pobyty 

alebo stáže do zahraničia v roku 2012, uvádzame v tabuľkách č. 36-38. Prehľad prijatých 

zahraničných študentov  a pedagógov uvádzame  tabuľkách č. 39 a 40.    

 

 

Tab. č. 36 Vyslanie študentov FSVaZ v rámci mobility ERASMUS – študijné pobyty 

 

Meno a 

priezvisko 

Stupeň 

štúdia 
Roč. 

Štud. 

program 

Prijímajúca 

inštitúcia 
Štát 

Dĺžka 

pobytu 

Lenka 

Miterková 
2 2.  psychológia 

Warsaw scholl  

of psychology, 

Waršava 

PL LS 2011/2012 

Jana Fúsková 2 2. psychológia 

Warsaw scholl  

of psychology, 

Waršava 

PL LS 2011/2012 

Ľudmila 

Pašková 
2 1. psychológia 

Szkola wyzsza 

psychologii 

spolecznej, 

Warszava 

PL ZS 2012/2013 

Holáková 

Barbora 
2 1. psychológia 

Szkola wyzsza 

psychologii 

spolecznej, 

Warszava 

PL ZS 2012/2013 

Oravcová 

Andrea 
2 1. psychológia 

Szkola wyzsza 

psychologii 

spolecznej, 

Warszava 

PL ZS 2012/2013 

Veronika 

Gilková 
2 2.  pychológia 

Riga Teacher 

Training and 

Educational 

Management 

Academy 

Lit ZS 2012/2013 
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Gabriela 

Micháliková 
2 2.  pychológia 

Riga Teacher 

Training and 

Educational 

Management 

Academy 

Lit ZS 2012/2013 

Martina 

Drzsíková 
2. 1. APSP 

Univerzita  

H. Králové 
ČR 

Február – jún 

2012 

Judita Psotová 1. 3. SPSV 

University of 

Applied Sciences 

and Arts 

CH 

September 

2012 – január 

2013 

 

 

Tab. č. 37 Vyslanie študentov FSVaZ v rámci mobility ERASMUS - stáže 

 

Meno a 

priezvisko 

Stupeň 

štúdia 
Roč. 

Štud. 

program 

Prijímajúca 

inštitúcia 
Štát 

Dĺžka 

pobytu 

Maria 

Hmeľárová  
1. 2. 

Urgentná 

zdravotná 

starostlivosť 

ZZS Plzeňského 

kraje 
ČR 3 mesiace 

 

 

Tab.č. 38  Zoznam vyslaných pedagógov FSVaZ v rámci programu Erasmus mobilita  

 

Meno a priezvisko Pracovisko Prijímajúca inštitúcia Štát Dĺžka pobytu 

PhDr. Andrea Bratová, PhD. KKDaUM 
Ostravská univerzita 

v Ostrave 
ČR 12.-16.11.2012 

Martina Romanová ÚAPs 

Katedra psychologie, 

Karlova Univerzita, 

Praha 

ČR 24.-28.9.2012 

 

 

Tab. č. 39 Zahraniční  študenti prijatí na FSVaZ v rámci mobility ERASMUS  

 

Meno a 

priezvis

ko 

Stupeň 

štúdia 
Roč. 

Štud. 

program 

Vysielajúca 

inštitúcia 
Štát 

Dĺžka 

pobytu 

Luis 

Miguel 

Real 

Kotbani 

2 2 Psychológia 
Facultad de Psichologia,  

Universitat de Valencia 
ES 

 

ZS 

2012/2013 

Ignacio 

Martinez 

Llisto 

2 2 Psychológia 
Faculta de Psichologia, 

Universitat de Valencia 
ES 

 

ZS 2012/203 



75 

 

Tab.č. 40 Zoznam zahraničných pedagógov, prednášajúcich na FSVaZ v rámci programu 

Erasmus mobilita  

 

Meno pracovníka Štát Pracovisko Dĺžka pobytu 
Prijímajúca 

katedra 

Elizabeta Kapinova BUL 
Prof. Assen Zlatarov 

University, Burgas 

6 vyučovacích 

hodín/týždeň 

Ústav 

romologických 

štúdií  

Margarita Terzieva BUL 
Prof. Assen Zlatarov 

University, Burgas 

6 vyučovacích 

hodín/týždeň 

Ústav 

romologických 

štúdií 

Alena Kajanová CZ 
Jihočeská Univerzita 

– České Buějovice 

6 vyučovacích 

hodín/týždeň 

Ústav 

romologických 

štúdií 
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7 HOSPODÁRENIE  FSVaZ 

 

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ako organizačná súčasť verejnej vysokej školy sa pri 

hospodárení v roku 2012 riadila  zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútom UKF, vnútornými 

predpismi UKF a ďalšou legislatívou verejných vysokých škôl. 

Hlavná činnosť bola finančne zabezpečovaná v rozhodujúcej miere dotáciami zo štátneho 

rozpočtu.   

 

Dotácia MŠVVaŠ SR: 

Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva bola na rok 2012 pridelená celková dotácia zo ŠR 

nasledovne:  

ZÁKLADNÁ DOTÁCIA: 

Kategória 610, 620 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky, vrátane 

poistného a odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 

1.439.001,- EUR 

z toho: 

- podprogram 07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky 

vysokých škôl  1.038.460,- EUR 

610           768.092,- EUR 

620           270.368,- EUR     

- podprogram 07712 Vysokoškolská veda a technika    400.541,- EUR 

610          296.258,- EUR 

620          104.283,- EUR 

 

Kategória 630 – Tovary a služby     36.597,- EUR 

- podprogram 07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania zabezpečenie prevádzky  

vysokých škôl   29.057,- EUR 

  - podprogram 07712  Vysokoškolská veda a technika        7.540,- EUR 

z toho: 

 - na úlohy UGA                7.540,- EUR 
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Kategória 640 – Transfery                445.470,- EUR 

- podprogram 07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania zabezpečenie prevádzky  

vysokých škôl   

účelovo určené:  

-  Štipendiá doktorandov:       157.494- EUR 

- Motivačné štipendiá:     

o  z toho prospechové štipendiá    82.775,- EUR 

o  z toho mimoriadne štipendiá                  3.158,- EUR 

- Klinické pracoviská                205.201,- EUR 

 

ĎALŠIA DOTÁCIA: 

- podprogram 05T08  Oficiálna rozvojová pomoc (účelové prostriedky na výdavky 

zahraničných študentov)                          3.760,- EUR 

- podprogram 07712  Vysokoškolská veda a technika     

prvok 0771202 VEGA:       14.266,- EUR 

v členení: 

 

2012 

VEGA 
Zodpovedný riešiteľ Názov projektu: BV 

1/0221/11 Pavelová Ľuba doc. 

Evaluácia výsledkov procesu resocializácie 

klientov resocializačných stredísk 

v podmienkach Slovenskej republiky 

9.133 

1/0170/11 Kozubík Michal, PhD. 

Sociálne vyčlenenia versus kultúra – 

determinanty sociálneho správania 

obyvateľov osád 

2.703 

1/0352/11 Máthé Robert, PhD. 

Overenie psychometrických charakteristík 

slovenskej verzie MMPI-2 a vytvorenie 

noriem pre slovenskú populáciu 

2.430 

 

 

Prvok 0771205 KEGA    5.268,- EUR 

2012 

KEGA 
Zodpovedný riešiteľ Názov projektu: BV 

067UKF

-4/2012 

Tvrdoň Miroslav, doc. Sémanticky orientovaná učebnica Etiky 

sociálnej práce 

5.268 
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- podprogram 06K11 – APVV 

2012 

APVV 
Zodpovedný riešiteľ Názov projektu: BV 

APVV-

0532-10 
Urbánek Tomáš, doc. 

Psychometrická analýza a syntéza 

existujúcich nástrojov na diagnostikovanie 

úzkosti a zvládania záťaže v 

ošetrovateľstve 

56.762 

 

Celkové čerpanie dotačných prostriedkov bolo vo výške 1.567.226 EUR, čo predstavovalo 

77,7%  celkovej dotácie.  

Náklady boli v členení: 

610 – Mzdy:    829.584 EUR 

620 – Odvody, poistné  278.287 EUR 

630 – Tovary a služby:      65.758 EUR 

640 - Transfery:    393.598 EUR 

 

Všetky dotačné prostriedky boli použité v súlade s ich programovým určením.  Finančné 

prostriedky boli vyčerpané predovšetkým na úhradu nákladov  spojených so zabezpečením 

vzdelávania – mzdové náklady, náklady na materiál a kancelárske potreby,  nákup techniky, 

náklady na telekomunikácie, cestovné, vložné na konferencie, nákup literatúry, opravy 

a udržiavanie. 

Prospechové a mimoriadne štipendiá boli v plnej sume vyplatené študentom s najlepšími 

študijnými výsledkami a za reprezentáciu fakulty. 

Účelovo určená dotácia na klinické pracoviská bola na základe platných zmlúv poukázaná 

zdravotníckym zariadeniam na úhradu nákladov súvisiacich s praktickou výučbou študentov 

zdravotníckych smerov štúdia. 

Finančné prostriedky pridelené na projekty VEGA, KEGA a APVV boli vyčerpané v súlade 

so schválenými rozpočtami projektov. 

 

MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY: 

 

Príjmy z nedotačných zdrojov (mimo ŠF) v roku 2012  predstavovali sumu 433.999,- EUR 

čo činí 17,7 % z celkových príjmov fakulty. Tieto príjmy boli tvorené predovšetkým zo 

školného za externé štúdium, zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, z 
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poplatkov spojených so štúdiom (za prijímacie pohovory, za špecializačné štúdium, za 

študijný program, za rigorózne konanie, poplatky za výkazy o štúdiu, výpisy pre študentov).  

Ďalšie finančné zdroje boli získané z predaja učebných textov a publikácií, z vložného na 

konferencie, z rozpočtu mesta Nitra na aktivity Katedry ošetrovateľstva.  

Zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov na uvedené účely bol 655.450,- EUR.  

Celkové výdavky z mimorozpočtových zdrojov predstavovali sumu: 337.724,- EUR.  

a boli použité na úhradu nákladov spojených s externým štúdiom, prijímacími pohovormi, 

špecializačným štúdiom a na dofinancovanie ostatných potrieb fakulty. 

Projekty štrukturálnych fondov: Významným zdrojom príjmov boli refundácie nákladov 

spojených s riešením projektov ŠF. 

V roku 2012 boli na fakulte realizované tri projekty štrukturálnych fondov:  

Inovatívny bakalársky študijný program v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby 

a poradenstvo so špecializáciou na Kariérové poradenstvo na Fakulte sociálnych vied 

a zdravotníctva UKF v Nitre a Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie na FSVaZ UKF 

v Nitre  Zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s požiadavkami Európskeho certifikátu 

z psychológie 

Z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu nám boli v roku 2012 refundované náklady vo výške 

256.186,- EUR, ktoré boli vynaložené na riešenie uvedených projektov v súlade s ich 

konkrétnymi rozpočtami a finančnými pravidlami. 

Pri čerpaní všetkých finančných prostriedkov bola dodržaná zásada účelnosti a hospodárnosti ich využitia.  
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Príloha 1 

 

 

ZOZNAM PROJEKTOV  RIEŠENÝCH NA FSVaZ UKF  V ROKU 2012 

 

 

Výskumné projekty MVT, APVV, VEGA  

 

 APVV 

 

APVV-0532-10: Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov 

na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve    

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Urbánek     

Doba riešenia: 5/2011 - 10/2014   

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 56 762 €  

 

 VEGA MŠ SR 

 

VEGA 1/0170/11: Sociálne vyčlenenie versus kultúra – determinanty sociálneho 

správania obyvateľov osád 

Zodpovedný riešiteľ: Michal Kozubík     

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013    

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 2 703 €  

 

VEGA 1/0221/11: Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných 

stredísk v podmienkach SR 

Zodpovedný riešiteľ: Ľuba Pavelová     

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013    

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 9 133 €  

 

VEGA 1/0352/11: Overenie psychometrických charakteristík slovenskej verzie MMPI-2 

a vytvorenie noriem pre slovenskú populáciu 

Zodpovedný riešiteľ: Róbert Máthé     

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2012    

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 2 430 €  
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KULTÚRNO - EDUKAČNÉ  A ĎALŠIE PROJEKTY 

 

 KEGA MŠ SR 

 

KEGA 067/UKF-4/2012: Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etikysociálnej 

práce 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tvrdoň     

Doba riešenia: 1/2012 - 12/2014  

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 5 268 €  

 

 Projekty v rámci Európskeho sociálneho fondu - ŠF 

 

26110230012:Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie na FSVaZ UKF v Nitre    

Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová     

Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013    

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 81 993,36 €  

 

26110230014: Inovatívny bakalársky študijný program v študijnom odbore 3.1.16 

Sociálne služby a poradenstvo so špecializáciou na Kariérové poradenstvo na Fakulte 

sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre    

Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová     

Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013    

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 43 890,54 €  

 

26110230043: Zvýšenie kvality vzdelávania psychológov v súlade s požiadavkami 

Európskeho certifikátu z psychológie    

Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová     

Doba riešenia: 1/2012 -12/2013    

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 130 302 €  

 

 Ostatné projekty (Projekty Nitrianskeho regiónu) 

 

393/2011/MZ: Dni zdravia 2012 

Zodpovedný riešiteľ: Alica Slamková 

Doba riešenia: 03/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 € 
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INŠTITUCIONÁLNE PROJEKTY 

 

 UGA  

 

UGA – VIII/1/2012: Intervencie ovplyvňujúce záujem a úspešnosť resocializácie ľudí 

bez domova 

Zodpovedný riešiteľ:  Daniela Baková  

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/2/2012: Diagnostika zvládania záťaže pacienta v perioperačnom období 

Zodpovedný riešiteľ:  Radka Beloritová  

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/3/2012: Genderové aspekty identity rómskej ženy a ich vzťah k sociálnej 

exklúzii v chudobnom a sociálne vylúčenom prostredí 

Zodpovedný riešiteľ:  Lenka Jalilah Hrušková 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/4/2012: Kvalita života zomierajúcich v paliatívnej a hospicovej starostlivosti 

Zodpovedný riešiteľ:  Katarína Sedlárová 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/5/2012: Meranie dispozičného sebauvedomovania: Overenie reliability 

dotazníka Self-consciousness scale 

Zodpovedný riešiteľ:  Gabriela Šeboková 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/6/2012: „Metóda vlastného zaradenia medzi skrátené popisy faktorov“ ako 

nový trend pri tvorbe dotazníkov na základe Q-dizajnu – overovanie psychometrických 

charakteristík postupu 

Zodpovedný riešiteľ:  Denisa Šukolová 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/7/2012: Postoje queer komunity k homoparentálnym rodinám 

Zodpovedný riešiteľ:  Martin Valentíny 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  
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UGA – VIII/8/2012: Predoperačná úzkosť z pohľadu sestier 

Zodpovedný riešiteľ:  Jana Vanečková 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/9/2012: Návrh nástroja v oblasti trestnej legislatívy a komparácia 

rakúskeho a slovenského postpenitenciárneho systému 

Zodpovedný riešiteľ:  Peter Vlčko 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 400 €  

 

UGA – VIII/10/2012: Syndróm vyhorenia a management stresu v profesii 

zdravotníckeho záchranára 

Zodpovedný riešiteľ:  Andrea Bratová 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2014 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 493 €  

 

UGA – VIII/11/2012: Personálna forma dotazníka CES na meranie klímy školskej 

triedy 

Zodpovedný riešiteľ:  Lucia Gálová 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2013 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 493 €  

 

UGA – VIII/12/2012: Komunitné centrum v marginalizovanej rómskej komunite ako 

sociálna služba  

Zodpovedný riešiteľ:  Mária Hamráčková 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2013 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 493 €  

 

UGA – VIII/13/2012: Psycho-sociálne potreby chorého v kontexte ošetrovateľstva  

Zodpovedný riešiteľ:  Andrea Solgajová 

Doba riešenia: 1/2012 – 12/2014 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 493 €  

 

UGA – VIII/15/2012: Vnímanie rodičovstva a roly starej matky ženami v preseniu       

a v seniu 

Zodpovedný riešiteľ:  Martina Hrozenská 

Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 492 €  

 

UGA – VIII/16/2011: Identifikácia preferencie profesijných hodnôt u soc. pracovníkov 

Zodpovedný riešiteľ:  Zuzana Mališková  

Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 492 €  
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UGA – VIII/17/2011: Ženy - obete násilia v partnerskom vzťahu   

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Rác  

Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012 

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 492 €  

 

UGA – VIII/14/2010: Anglický jazyk vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 

Zodpovedný riešiteľ:  Mária Semanišinová 

Doba riešenia: 1/2010 – 12/2012  

Pridelené finančné prostriedky: 2012 – 492 €  
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Príloha č. 2  

 

 

PREHĽAD VYBRANÝCH KATEGÓRIÍ PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ROKU 2012 

 

 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

Mapovanie historických medzníkov vo vývoji sociálnej politiky a sociálnej práce / Baková, 

Daniela - Haburajová Ilavská, Lenka. - Praha : Hnutí R, 2012. - 198 s. - ISBN 978-80-86798-

30-1. 

[Baková Daniela (50%) - Haburajová Ilavská Lenka (50%)] 

 

 

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov / Klein, Vladimír - Rusnáková, Jurina - Šilonová, 

Viera ; recenzent: Ladislav Horňák, Rastislav Rosinský. - Spišská Nová Ves : Roma 

Education Fund, 2012. - 264 s. - ISBN 978-80-971181-0-5. 

[Klein Vladimír (40%) - Rusnáková Jurina (40%) - Šilonová Viera (20%)] 

 

Osobnosť a emócie v rizikovom rozhodovaní / Jurišová, Erika - Pilárik, Ľubor ; recenzent: 

Imrich Ruisel, Jana Kordačová, Pavel Uhlář. - Nitra : UKF, 2012. - 117 s. - ISBN 978-80-

558-0111-7. 

[Jurišová Erika (50%) - Pilárik Ľubor (50%)] 

 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti 

starostlivosti o zdravie / Líšková, Miroslava, 2012. In: Prírodovedné vzdelávanie formou 

projektového vyučovania / Ľubomíra Valovičová a kol ; recenzent: František Strejček, Ivan 

Baláž, Janka Melušová. - 1. vyd. : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0149-0, S. 124-156. 

[Líšková Miroslava (100%)] 

 

 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Základy všeobecnej psychológie pre pomáhajúce profesie / Šramková, Marianna ; recenzent: 

Eva Gajdošová, Michal Čerešník. - Nitra : Garmond, 2012. - 98 s. - ISBN 978-80-89148-86-

8. 

[Šramková Marianna (100%)] 

 

 

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

 

Need for Closure, Ability to Achieve Closure and Monitoring-Blunting Cognitive Coping 

Style / Sollár, Tomáš - Vanečková, Jana, 2012. In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320, 

Vol. 54, no. 2 (2012), p. 137-142. 

[Sollár Tomáš (50%) - Vanečková Jana (50%)] 
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Unconscious visual perception in the decision making process / Košíková, Katarína - Pilárik, 

Ľubor, 2012. In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320, Vol. 54, no. 4 (2012), p. 261-270. 

[Košíková Katarína (50%) - Pilárik Ľubor (50%)] 

 

 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

Akademické argumentačné eseje v sociálej práci a ich kontext a štruktúra / Lulei, Martin - 

Hrozenská, Martina, 2012. In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204, Roč. 12, č. 3 

(2012), s. 64-67. 

[Lulei Martin (50%) - Hrozenská Martina (50%)] 

 

Current palliative and hospice care in Slovakia / Sedlárová, Katarína, 2012. In: Clinical Social 

Work Journal. - ISSN 2222-386X, Vol. 4, no. 13 (2012), p. 158. 

[Sedlárová Katarína (100%)] 

 

Ethical aspects of social work with elderly people / Gabrielová, Jana - Hrozenská, Martina, 

2012. In: Clinical Social Work. - ISSN 2076-9741, Vol. 3, no. 1 (2012), p. 6-11. 

[Gabrielová Jana (50%) - Hrozenská Martina (50%)] 

 

LGBT in semantic representations of Social Work students in Slovakia = LGBT v 

sémantických reprezentáciách študentiek a študentov sociálnej práce na Slovensku / Marková, 

Dagmar - Valentíny, Martin, 2011. In: Humanum : International Social and Humanist Studies 

= Humanum : Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne. - ISSN 1898-8431, Vol. 6, 

no. 1 (2011), p. 175-191. 

[Marková Dagmar (50%) - Valentíny Martin (50%)] 

 

Long term care for the elderly in spectrum of social work, law and nursing / Hrozenská, 

Martina - Cetlová, Lada - Paľun, Miroslav, 2012. In: Clinical Social Work. - ISSN 2076-

9741, Vol. 3, no. 1 (2012), p. 19-28. 

[Hrozenská Martina (34%) - Cetlová Lada (33%) - Paľun Miroslav (33%)] 

 

Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii - praktické implikácie 

/ Lulei, Martin, 2012. In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204, Roč. 2012, č. 2 

(2012), s. 70-74. 

[Lulei Martin (100%)] 

 

Riešenie chudoby a žobrania v histórií ČSR verzus rovnaký problém, ktorý sa začína znovu 

riešiť? / Baková, Daniela - Haburajová Ilavská, Lenka, 2011. In: Fórum sociální práce = 

Social Work Forum. - ISSN 1804-3070, Roč. 2, č. 2 (2011), s. 83-89. 

[Baková Daniela (50%) - Haburajová Ilavská Lenka (50%)] 

 

Social work and other selected scientific disciplines in professional work with people 

suffering from dementia. / Hrozenská, Martina - Gabrielová, Jana, 2012. In: Clinical Social 

Work. - ISSN 2076-9741, Vol. 3, no. 1 (2012), p. 12-18. 

[Hrozenská Martina (50%) - Gabrielová Jana (50%)] 
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Specifics of social work with persons with hearing impairments / Gabrielová, Jana - 

Gajdošová, Petra, 2012. In: Clinical Social Work. - ISSN 2076-9741, Vol. 3, no. 1 (2012), p. 

47-51. 

[Gabrielová Jana (50%) - Gajdošová Petra (50%)] 

 

 

ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

Aktuálna situácia a možné riešenia bývania marginalizovaných skupín obyvateľov vo svetle 

prieskumných poznatkov / Vanková, Katarína, 2012. 

In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095, Roč. 21. roč. 4 (2012), s. 121-139. 

[Vanková Katarína (100%)] 

 

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o onkologického pacienta s konfliktom v 

rozhodovaní / Slamková, Alica - Boledovičová, Mária, 2012. 

In: Ošetrovateľstvo : elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis pre 

ošetrovateľstvo. - ISSN 1338-6263, Roč. 2, č. 1 (2012), s. 20-25. 

[Slamková Alica (50%) - Boledovičová Mária (50%)] 

 

Sociálna spravodlivosť - princíp sociálneho života s reflexiou na ochranu dieťaťa - 2. časť / 

Vanková, Katarína - Kozubík, Michal, 2012. In: Vychovávateľ. - ISSN 0139-6919, Roč. 60, 

č. 7-8 (2012), s. 7-9. 

[Vanková Katarína (50%) - Kozubík Michal (50%)] 

 

Sociálna spravodlivosť - princíp sociálneho života s reflexiou na ochranu práv dieťaťa / 

Vanková, Katarína - Kozubík, Michal, 2012. In: Vychovávateľ. - ISSN 0139-6919, Roč. 60, 

č. 5-6 (2012), s. 2-8. 

[Vanková Katarína (50%) - Kozubík Michal (50%)] 

 

Využitie moderných nástrojov ošetrovateľstva v podpore rodín zomierajúcich pacientov / 

Slamková, Alica - Jagelková, Ľubomíra, 2012. In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 

1337-9917, Roč. 5, č. 3, supplement 2 (2012), s. 29-31. 

[Slamková Alica (90%) - Jagelková Ľubomíra (10%)] 

 

Zmena kognitívnych funkcií počas akútnej zmätenosti po brušných operáciach / Vörösová, 

Gabriela - Pilarik, Ľubor - Šabíková, Mária, 2012. In: Ošetrovateľstvo : elektronický, 

recenzovaný, vedecko-odborný časopis pre ošetrovateľstvo. - ISSN 1338-6263, Roč. 2, č. 2 

(2012), s. 51-55. 

[Vörösová Gabriela (34%) - Pilarik Ľubor (33%) - Šabíková Mária (33%)] 

 

Život Rómov v kronikách obcí Hornádskej doliny / Kozubík, Michal, 2012. 

In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095, Roč. 22, č. 1 (2012), s. 139-151. 

[Kozubík Michal (100%)] 
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Príloha 3 

 

 

ZOZNAM PODUJATÍ, ORGANIZOVANÝCH NA FSVaZ UKF V ROKU 2012 

 

Konferencie domáce 

 

Názov podujatia:   Katedrové kolo ŠVOK v odbore sociálna práca  

Termín konania:   15. 03. 2012   

Miesto konania:   FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Katedrové kolo ŠVOK v odbore ošetrovateľstvo 

Termín konania:   apríl 2012 

Miesto konania:   FSVaZ UKF,  Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

 

Konferencie medzinárodné 

 

Názov podujatia:   VII. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov  

    Psychológia a Sociálna práca 

Termín konania:   20.4. 2012 

Miesto konania:   FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie, 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre, 

Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita Ostrava- ČR 

 

Názov podujatia:   Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií III. 

Termín konania:  29.6.2012 

Miesto konania:   FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie 

FSVaZ, Katedra psychologie FF UK Praha, Slovenská 

psychologická spoločnosť pri SAV  

 

 Semináre domáce 

 

Názov podujatia:   Supervízia pre zamestnancov pracovísk odbornej  praxe 

Termín konania:   19.1.2012, 15.3.2012, 10.5.2012, 10.7.2012, 20.9.2012, 

22.11.2012 

Miesto konania:   FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 
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Názov podujatia:   Bezdomovectvo –  človek v centre pozornosti 

Termín konania:   Február 2012 

Miesto konania:   KSPaSV, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:  Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení 

Termín konania:   február 2012 

Miesto konania:   Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum FSVaZ UKF, 

Hviezdoslavova 15, SNV  

Organizátor podujatia:  Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum  

    Spišská Nová Ves  

 

Názov podujatia:   „Práva osôb so zdravotným postihnutím v praxi  

    (kritická reflexia)“  

Termín konania:   28. 2. 2012, 10:00 – 11:30 hod. 

Miesto konania:   A 719 KSPaSV FSVaZ UKF, Kraskova1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Medzigeneračná solidarita, nové výzvy 

Termín konania:   marec 2012 

Miesto konania:   A-12 Aula  FSVaZ UKF, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:  Projektovanie a debarierizácia miest 

Termín konania:   6.3.2012 

Miesto konania:   A – 507,  FSVaZ UKF, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:  Etika a jej dôležitosť v psychologickom výskume 

Termín konania:   5.4.2012 

Miesto konania:   FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra psychologických vied FSVaZ  

 

Názov podujatia:   Eticko – právne aspekty výkonu psychologickej činnosti  

Termín konania:  29.3.2012  

Miesto konania:   KPSV FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej  

    psychológie  FSVaZ 

 

Názov podujatia:  Organizačno-právne aspekty starostlivosti  o psychicky  

    chorých 

Termín konania:   17.4.2012 

Miesto konania:   KPSV FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej  

    psychológie FSVaZ 
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Názov podujatia:  Sebaregulačné techniky na báze spätnej väzby 

Termín konania:   2.5. 2012  

Miesto konania:   KPSV FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Deň sestier 

Termín konania:   10. 05. 2012   

Miesto konania:   FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ  

 

Názov podujatia:   Workshop  Mladý/á kariérový/á poradca /poradkyňa - NLU 

Termín konania:   3.7.2012  

Miesto konania:   PF UKF v Nitre 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Veda v psychológii alebo psychológia vedou 

Termín konania:          6.11.2012  

Miesto konania:            KPSV FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej  

    psychológie FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Psychológia v umení  & umenie v psychológii – O filme 

Termín konania:   27.3.2012  

Miesto konania:   KPSV FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej  

psychológie FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Veda v psychológii alebo psychológia vedou 

Termín konania:          8.11.2012 

Miesto konania:           KPSV FSVaZ, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej  

psychológie FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Riadenie ľudských zdrojov ako nástroj efektívneho manažmentu 

Termín konania:            08.11.2012 

Miesto konania:             KRA 506, FSVaZ  

Organizátor podujatia:   Katedra psychologických vied  FSVaZ 

 

Názov podujatia:   Mediácia a probácia v kontexte rakúskych štandardov 

organizácie Neustart 

Termín konania:   5. 11.2012 

Miesto konania:             Aula FSVaZ, Kraskova1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 
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Názov podujatia:  Vplyv výtvarného umenia na uspokojovanie potrieb  

    pacientov v nemocničnom prostredí 

Termín konania:   5.- 9. 11. 2012 

Miesto konania:  Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF, Katedra výtvarnej tvorby 

a výchovy PF UKF  

 

Propagačné podujatia 

 

Názov podujatia:   Dni zdravia Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre  

Termín konania:   každá 1. streda v mesiaci po celý kalendárny rok (okrem letných 

prázdnin) 

Miesto konania:   Vestibul Mestského úradu v Nitre 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ  

 

Názov podujatia:  Deň otvorených dverí    

Termín konania:   17.02.2012  

Miesto konania:  FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  dekanát FSVaZ UKF  

 

Názov podujatia:   Onkologická výchova obyvateľstva – Deň narcisov 

Termín konania:   apríl 2012 (podľa pokynov Ligy proti rakovine SR) 

Miesto konania:   Mesto Nitra a UKF v Nitre 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

 

Názov podujatia:   Podpora duševného zdravia – Dni nezábudiek 

Termín konania:   október 2012 (podľa pokynov Ligy za duševné zdravie SR) 

Miesto konania:   Mesto Nitra, UKF v Nitre, FN Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ  

 

Názov podujatia:   Hospicová a paliatívna starostlivosť 

Termín konania:   október 2012  

Miesto konania:   Mesto Nitra, UKF v Nitre, Hospic Dom pokoja a zmieru  

u Bernadetky 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ  

 

Názov podujatia:   Podpora duševného zdravia – Dni nezábudiek 

Termín konania:   10.10.2012 

Miesto konania:   Mesto Nitra, UKF v Nitre, FN Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva, Katedra psychologických vied  FSVaZ 

a Liga za duševné zdravie v Nitre 

 

Názov podujatia:   Aktívne k podpore zdravia 

Termín konania:   november 2012  
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Miesto konania:   Mesto Nitra, UKF v Nitre, Hospic Dom pokoja  

a zmieru u Bernadetky 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ  

  

názov podujatia:   Ukážky Prvej pomoci 

Termín konania:  7., 8., 9.11.2012,   

Miesto konania:  A -207,  FSVaZ ,  Kraskova1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny  FSVaZ  

 

Názov podujatia:   I. Predvianočná zbierka FSVaZ pre ľudí bez domova 

Termín konania:    december  2012 

Miesto konania:   FSVaZ, Kraskova 1, Nitra - vestibul  

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ 
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Príloha 4 

 

 

ZOZNAM VEDECKÝCH, UMELECKÝCH A INÝCH  INŠTITÚCIÍ 

SPOLUPRACUJÚCICH S FSVaZ UKF 

 

vzdelávacie inštitúcie 

- University of Exeter College of Life and Environmental Sciences School of Psychology 

Exeter United Kingdom - spolupráca v oblasti riešenia výskumných projektov; 

- Catholic University Leuven Centre for Health Services & Nursing Research Leuven 

Belgium - spolupráca v oblasti riešenia výskumných projektov; 

- University of Turku Faculty of Medicine Department of Nursing Science Turku Finland -

- spolupráca v oblasti riešenia výskumných projektov; 

- University of Witten/Herdecke Faculty of Health Department of Nursing Science Witten 

Germany- spolupráca v oblasti riešenia výskumných projektov;University of 

OsloInstitute of Health and Society Department of Health Sciences Oslo Norway- 

spolupráca v oblasti riešenia výskumných projektov; 

- The Swedish Institute for Health Sciences Lund University Faculty of Medicine Lund 

Sweden- spolupráca v oblasti riešenia výskumných projektov; 

- Universität BaselInstitut für Pflegewissenschaft Basel Switzerland- spolupráca v oblasti 

riešenia výskumných projektov; 

- Ostravská univerzita, Katedry psychologie a sociální práce FF OU - spolupráca v oblasti 

vzdelávania a riešenia výskumných projektov; 

- Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, Česká republika - spolupráca  oblasti 

vzdelávania a publikačných výstupov; 

- Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha, Česká republika - spolupráca  oblasti 

vzdelávania; 

- Sympóziá V4 – spolupráca s Poľskom, Maďarskom a s Českou republikou pri 

organizovaný sympózií V4; 

- Ostravská Univerzita, Česká republika - študentská a učiteľská mobilita v rámci 

ERASMUS;  

- Institut Pelegniarstva Rzeszow Poľsko, študentská a učiteľská mobilita v rámci 

ERASMUS; 

- Jihočeská Univerzita České Budějovice, Česká republika - študentská a učiteľská 

mobilita v rámci ERASMUS;  

- Polytechnická Univerzita Jihlava, Česká republika - študentská a učiteľská mobilita 

v rámci ERASMUS;  

- Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika - študentská a učiteľská mobilita 

v rámci ERASMUS;  

- Slezská Univerzita Opava, Česká republika - študentská a učiteľská mobilita v rámci 

ERASMUS;  

- Univerzita Jana Evengelisty Purkyně  Ústí n/ Labem, Česká republika - študentská 

a učiteľská mobilita v rámci ERASMUS. 
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- Klinikum der Universität München, Nemecko - študentská a učiteľská mobilita v rámci 

ERASMUS;  

- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta - Katedra psychológie -   

spolupráca v oblasti vzdelávania a výskumu. 

 

ústavy SAV, rezortné ústavy,  

- Výskumný ústav Sørena Kierkegaarda -  - spolupráca  oblasti vzdelávania; 

- Národné centrum zdravotníckych informácií – spolupráca na implementácii 

ošetrovateľského štandardu; 

- Ministerstvo zdravotníctva SR – spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania; 

- Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava - spolupráca  oblasti vzdelávania 

a riešenia výskumných projektov; 

- Slovenská komora psychológov -  legislatívne otázky psychológie ako profesie; 

- Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – účasť pri riešení problematiky 

vzdelávania sestier; 

- Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – Sekcia sestier pracujúcich 

v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti – spolupráca v oblasti organizácie odborných 

podujatí, účasť na pripomienkovom konaní návrhov legislatívnych zmien. 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – účasť v expertnej skupine 

„vzdelávanie rómskych žiakov“; 

- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – expertná činnosť. 

 

organizácie štátnej správy a samosprávy, 

- Neustart – Rakúsko – spolupráca v oblasti výskumu probácie a postpenitenciárnej 

starostlivosti; 

- Mesto Nitra – Dni bezpečnosti – praktické ukážky a nácvik prvej pomoci; 

- Krajský úrad Nitra – BECEP - praktické ukážky a nácvik prvej pomoci; 

- Materské a základné školy pod správou VUC Nitra - praktické ukážky a nácvik prvej     

pomoci; 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, poradňa 

zdravia – spolupráca v rámci predmetu psychológia zdravia; 

- Štátna vedecká knižnica v Prešove – spolupráca v rámci vedeckej činnosti. 

 

štátne podniky, súkromný sektor,  

- Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava - organizačné a odborné 

zabezpečenie súťaží, výučbová základňa pre klinickú prax študentov;  

- Falck Záchranná Košice - výučbová základňa pre klinickú prax študentov; 

- ZAMED, s.r.o., Komárno - výučbová základňa pre klinickú prax študentov; 

- FN Nitra - výučbová základňa pre klinickú prax študentov; 

- Kardiocentrum Nitra - výučbová základňa pre klinickú prax študentov; 

- ATE Poprad– Vrtuľníková záchranná zdravotná služba stredisko Nitra – exkurzia 

a odborné prednášky; 

- HaZZ – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra - exkurzia a odborné 

prednášky; 
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- HZS - Horská záchranná služba Západné Tatry – zabezpečenie záchranárskej odbornej 

časti výcvikových kurzo;v 

- VZS SR – Vodná záchranná služba SR - zabezpečenie odbornej časti výcvikového kurzu; 

- OS ZZS – Krajské operačné stredisko ZZS Nitra - exkurzia a odborné prednášky; 

- FN Nitra – participácia na vzdelávaní študentov; 

- súkromné ambulancie lekárov – participácia na vzdelávaní študentov; 

- ADOS Repiská – participácia na vzdelávaní študentov; 

- Kardiocentrum Nitra – realizácia edukačného programu študentmi;  

- FN Nitra - výučbová základňa pre klinickú prax študentov; 

- PhDr. Miloš Šlepecký PhD. - Pracovisko klinickej psychológie (pracovisko kognitívno-

behaviorálnej psychoterapie), Liptovský Mikuláš  - spolupráca v oblasti vzdelávania. 

 

iné inštitúcie v rámci regiónu, resp. SR 

- Roma Education Fund, Budapešť – spolupráca v rámci výskumnej činnosti (výskum 

efektivity nultých ročníkov); 

- Červený kríž – územný spolok NITRA – organizačné a odborné zabezpečenie súťaží 

prvej pomoci; 

- Asociácia záchrannej zdravotnej služby – účasť pri riešení problematiky vzdelávania 

zdravotníckych záchranárov;     

- Dom pokoja a zmieru u Bernadetky – Hospic - participácia na vzdelávaní študentov; 

- Mesto Nitra – participácia študentov na vzdelávaní obyvateľstva; 

- Správa materských škôl - participácia na vzdelávaní študentov; 

- Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek – účasť pri riešení problematiky 

vzdelávania sestier; 

- Liga proti rakovine – výchova k zdraviu a prevencia civilizačných ochorení; 

- Liga za duševné zdravie – výchova k zdraviu a prevencia duševných porúch; 

- YADA športové centrum –Spišská Nová Ves – spolupráca v rámci predmetu Psychológia 

zdravia. 

 

 



 

 

 

 


