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Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti /
Characteristics of the submitted research/ artistic/other output
Tlačivo VTC slúži na predkladanie výstupov tvorivej činnosti podľa metodiky hodnotenia tvorivých činností (časť V. Metodiky na vyhodnocovanie štandardov) /
The form is used to submit the research/artistic/other outputs according to the evaluation methodology of research/artistic/other activities (part V. The
Methodology for Standards Evaluation).
ID konania/ID of the procedure: 1
Kód VTC/Code of the research/artistic/other output (RAOO):1

OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby / Surname awarded to the assessed
person 2

Kristová

OCA2. Meno hodnotenej osoby / Name awarded to the assessed person 2

Jarmila

OCA3. Tituly hodnotenej osoby / Degrees awarded to the assessed person 2

doc., PhDr., PhD., MPH

OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl /
Hyperlink to the entry of the person in the Register of university staff 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11045

OCA5. Oblasť posudzovania / Area of assessment 4

ošetrovateľstvo II. + III. stupeň/nursing II. + III. degree

OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti / Category of the research/
artistic/other output
Výber zo 6 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA6) / Choice from 6
options (see Explanations for OCA6).

vedecký/scientific output

OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti / Year of publication of the
research/artistic/other output

2021

OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je) / ID of the record in the
Central Registry of Publication Activity (CRPA) or the Central Registry of
Artistic Activity (CRAA) 5

Charakteristika výstupu, ktorý nie je registrovaný v CREPČ alebo CREUČ / Characteristics of the output
that is not registered in CRPA or CRAA

OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ / Hyperlink to the record
in CRPA or CRAA 6
OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne prístupnom registri,
katalógu výstupov tvorivých činností / Hyperlink to the record in
another publicly accessible register, catalogue of research/
artistic/other outputs 7

OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte bibliografického
záznamu CREPČ alebo CREUČ, ak výstup nie je vo verejne
prístupnom registri alebo katalógu výstupov / Characteristics of
the output in the format of the CRPA or the CRAA bibliographic
record, if the output is not available in a publicly accessible
register or catalogue of outputs

OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup registrovaný v CREPČ alebo
CREUČ) / Type of the output (if the output is not registered in
CRPA or CRAA)
Výber zo 67 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA12) / Choice
from 67 options (see Explanations for OCA12).

http://tojet.net/special/2017_11_2.pdf

ADM Kristová, Jarmila (34%) – Bachratá, Zuzana (33%) – Miklovičová,
Emília (33%): Protection and promotion of mental health
In: Turkish Online Journal of Educational Technology – Vol. 2017,
November Sp. Iss.. (2017), s. 798-811. - ISSN 1303- 6521
Registrované v: scopus
IF: 0,956
Kvartil Q:
scimago-sjr – Q4 [Education] – 2017
scimago-sjr – Q4 [E-learning] – 2017
článok/article

http://tojet.net/special/2017_11_2.pdf
OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je výstup sprístupnený
(úplný text, iná dokumentácia a podobne) / Hyperlink to the
webpage where the output is available (full text, other
documentation, etc.)
Účasť autora na spracovaní príspevku: príprava teoretických východísk
k riešenej problematike, interpretácia dát a diskusia: 34%
OCA14. Charakteristika autorského vkladu / Characteristics of the
author's contribution

VTC 5
Tvorivý proces: tvorba koncepcie výskumu a výskumného plánu, získavanie,
triedenie a hodnotenie dát, komparácia subjektívnych a objektívnych zistení,
formulácia odporúčaní pre prax.
Obsahovým zameraním konferenčného príspevku je problematika duševného
zdravia a možnosti jeho podpory. Duševné zdravie nie je dôležité len pre
jednotlivcov, ale čoraz väčší význam zohráva z hľadiska hospodárskeho rastu a
sociálneho rozvoja. Významným spoločenským sektorom vo všetkých
oblastiach prevencie duševných chorôb a porúch je ošetrovateľstvo. Sestry ako
OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými informáciami týkajúcimi
najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov predstavujú dôležitý
sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. /
potenciál v podpore, ochrane a rozvoji duševného zdravia obyvateľstva
Annotation of the output with contextual information concerning
všetkých vekových skupín. Výskumná štúdia je v rámci riešenej problematiky
the description of creative process and the content of the
zameraná na zistenie vplyvu práce na psychiku a duševné zdravie
8
research/artistic/other activity, etc. Rozsah do 200 slov v
zamestnancov, pracovnej spokojnosti oslovených zamestnancov a podpory
slovenskom jazyku / Range up to 200 words in SlovakRozsah do
duševného zdravia. Na štúdii participovalo 262 sestier, ktoré boli zamestnané
200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English
v rôznych pracovných sférach na území Slovenskej republiky. Na zmapovanie
dát boli použité 2 dotazníky: štandardizovaný Meisterov dotazník na
subjektívne hodnotenie psychickej záťaže pri práci a dotazník vlastnej
konštrukcie. Závery štúdie preukázali pracovnú spokojnosť u 54,2% opýtaných
respondentov. Neprimerané prežívanie pracovnej záťaže bolo zaregistrované
u 59,54% respondentov a neadekvátne prežívanie pracovnej záťaže sa
štatisticky častejšie paradoxne vyskytovalo u pomáhajúcich profesií (p = 2,9*105).
Creative process: creating a research concept and research plan, obtaining,
sorting and evaluating data, comparing subjective and objective findings,
formulating recommendations for practice.
The content focus of this conference contribution is the issue of mental health
and possibilities of its promotion. The mental health is important not only for
individuals, but it has growing importance in terms of economic growth and
social development. WHO said that the programs of promotion of mental
health are extremely important. It was mentioned in “European policy
framework for supporting the government and social activities for health and
well-being” already in the year 2013. Is necessary, that each state of EU involve,
in accordance with their specific needs, social components which can
participate in the promotion of mental health of inhabitants. Important social
OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku / Annotation of the output in
sector in all areas of prevention of mental diseases and disorders is nursing.
English 9Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words
Nurses, as the largest group of health professionals, form a significant potential
in promotion, protection and development of mental health of the population
of all ages.A research study is aimed to determine the effect of work on psyche
and mental health, job satisfaction of interviewed employees and promotion of
mental health. 262 nurses participated at the study, they were employed in
different professional spheres in Slovak Republic. Two questionnaires were
used to map the data: Meister questionnaire for subjective assessment of
mental stress at work and questionnaire. The conclusions of the study showed
job satisfaction of 54.2% of respondents surveyed. Inadequate surviving of
work load was registered at 59,54% of respondents and inadequate surviving
of work load statistically occurred in helping professions ironically (p = 2,9*105
).
OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov na výstup / List of
maximum 5 most significant citations corresponding to the output
Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words
V kontexte psychosociálnych rizikových faktorov a zvyšujúceho sa výskytu
psychických ochorení stúpa význam podpory duševného zdravia. Jej primárnym
globálnym celospoločenským cieľom je zachovanie, zlepšovanie a eliminácia
OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax / rizikových faktorov vychádzajúcich z rôznych individuálnych, pracovných,
Characteristics of the output's impact on socio-economic practice
spoločenských, ekonomických, politických a iných oblastí. Medzi ochranné
Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak
prvky duševného zdravia pri práci patria: sociálna podpora, pracovná
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English
spolupatričnosť, zmysluplnosť práce, nájdenie zmyslu vlastnej práce, schopnosť
rozhodovať o dianí počas práce a schopnosť organizovať si prácu podľa
vlastného tempa. Ošetrovateľstvo je významným spoločenským sektorom vo
všetkých oblastiach prevencie duševných chorôb a porúch.
Problematika podpory duševného zdravia je zakomponovaná do študijných
OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací
predmetov ošetrovateľstvo, zdravie pri práci a manažment v ošetrovateľstve v
proces / Characteristics of the output and related activities' impact on the
študijnom programe ošetrovateľstvo – II. stupeň a predmetov výskum
educational process
v ošetrovateľstve v študijnom programe ošetrovateľstvo – III. stupeň
Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English

