Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak
Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

31.3.2022

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Slezaková

I.2 Meno / Name

Zuzana

I.3 Tituly / Degrees

prof., PhDr., PhD., MPH

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1963

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

I.7 Pracovné zaradenie / Position

vysokoškolský učiteľ, profesor

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

zuzana.slezakova@szu.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých
škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university
staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej
škole
/ Name of the study field in which a person works at the
university
I.11 ORCID iD 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12323

ošetrovateľstvo
0000-0001-7171-7189

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher
education

II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second degree of
higher education

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická
fakulta

1991

učiteľstvo odborných
predmetov pre
stredné zdravotnícke
školy: pedagogika –
starostlivosť o chorých

II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third degree of
higher education

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce

2005

ošetrovateľstvo

II.4 Titul docent / Associate
professor

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety
v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety
v Bratislave

2008

ošetrovateľstvo

2018

ošetrovateľstvo

II.5 Titul profesor / Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science
(DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupationposition

profesor v odbore ošetrovateľstvo
docent v odbore ošetrovateľstvo
odborný asistent

III.c Časové vymedzenie /
Duration

III.b Inštitúcia / Institution

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta
ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a
zdravotníctva
Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

2019 - doteraz
2014 -doteraz
2005 - 06/2019

hlavný radca a riaditeľka odboru
zdravotníckeho vzdelávania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

odborný asistent

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska Fakulta

09/2003-12/2004

učiteľ odborných zdravotníckych predmetov

Stredná zdravotnícka škola,MUDr. I. Hálka v Bratislave

1985-08/2003

11/2004-01/2019

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

špecializácia:odborník pre riadenie verejného
zdravotníctva – MPH
špecializácia ošetrovateľská starostlivosť v
odboroch vnútorného lekárstva

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v
Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

1999

Kurz MS Excel 2007/2008- základy - certifikát

Ipex IT, s.r.o

2008

špecializácia ošetrovateľská starostlivosť v
komunite
osvedčenie o I.kvalifikačnej skúške o odbornej a
pedagogickej spôsobilosti pedagogických
pracovníkov
školenie pre garantov a učiteľov profilových
predmetov
Téma: Ciele, profil absolventa a výstupy
vzdelávania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v
Bratislave

2003

2003
1996

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
Lektor: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. (UKF v Nitre

správne konanie-aplikácia správneho poriadku v Inštitút pre verejnú správu, Bratislava
praxi osvedčenie
Ministerstvo zdravotníctva SR
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania
manažment v praxi vedúceho pracovníka

2006
2018

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the
profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
Name of the profile course

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.c Stupeň /
Degree

V.1.d Študijný odbor / Field
of study

manažment v ošetrovateľstve

ošetrovateľstvo/Nursing

II.

ošetrovateľstvo/Nursing

manažment ošetrovateľských služieb

ošetrovateľstvo/Nursing

II.

ošetrovateľstvo/Nursing

manažment v ošetrovateľstve

ošetrovateľstvo/Nursing

II.

ošetrovateľstvo/Nursing

krízový manažment

ošetrovateľstvo/Nursing

II.

ošetrovateľstvo/Nursing

ošetrovateľstvo

ošetrovateľstvo/Nursing

III.

ošetrovateľstvo/Nursing

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom
akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the
university in the current academic year 4
V.2.b Stupeň /
Degree

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

ošetrovateľstvo
Ošetrovateľstvo

V.2.c Študijný odbor / Field
of study

ošetrovateľstvo/Nursing

II.

ošetrovateľstvo/Nursing

III.

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku /
Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current
academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses

1

5

2

V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

65

104

4

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
/ Name of the course

ošetrovateľstvo-história, ošetrovateľský proces

V.5.b Študijný program
/ Study programme

V.5.c Stupeň
/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

I.

ošetrovateľstvo/Nursing

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.b Za posledných šesť
rokov
/ Over the last six years

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

216

22

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo
Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science
or Scopus databases

13

4

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to
the research/artictic/other outputs

150

13

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na
výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or
Scopus databases

21

3

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of
invited lectures at the international, national level

21

6.3

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.
2.

3.

4.
5.

ID: 232384 | The Need for Nurse Interventions in Sex Education in Adolescents, 2021; WOS_CI, SCOPUS (IF:2,849)
ADM Slezáková, Z. – Vorosova, G. – Michalenkova, K. Perception of Quality of Life at Patient safter Surgery of Disc Herniation
(original resear chpaper). Clinical Social Work and Health InterventionVolume 8, No 3/2017. p. 43-46. In ISSN 2222-386X.SCOPUS
(IF:2,875 ) [Slezáková Zuzana (60%)]
AAA : Nursing, public health and social work updates in infectious diseases in marginalized populations. / Nogeová Adriana, Haj Ali
Peri, Slezáková Zuzana, Kafková Jiřina, Shahum Andrea, Mutuku John (Recenzent), Mulesa Michaela (Recenzent). - 2. doplnené vyd. Nairobi : Hope SP, 2017. - 122 s. - ISBN 978-9966-21-208-5
ID: 460906 V3| Identification of Fall Risks by Nurses in Hospitalized Adult Patients, 2021; WOS_CI,(IF:1,214)
ADM Slezáková, Z. – Závodná V. – Včelařiková, A. Qulity of life in pacients with Parkinsons disea e Activitas Nervosa Superior
REDIVIVA Vol. 55 (1-2), 2013, SCOPUS

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six
years 6
1.

ID: 232384 | The Need for Nurse Interventions in Sex Education in Adolescents, 2021; WOS_CI, SCOPUS (IF:2,849)

2.

ADM Slezáková, Z. – Vorosova, G. – Michalenkova, K. Perception of Quality of Life at Patient safter Surgery of Disc Herniation
(original resear chpaper). Clinical Social Work and Health InterventionVolume 8, No 3/2017. p. 43-46. In ISSN 2222-386X.SCOPUS
(IF:2,875 ) [Slezáková Zuzana (60%)]

3.

4.

5.

ID: 460906 V3| Identification of Fall Risks by Nurses in Hospitalized Adult Patients, 2021; WOS_CI,(IF:1,214)
AAA : Nursing, public health and social work updates in infectious diseases in marginalized populations. / Nogeová Adriana, Haj Ali
Peri, Slezáková Zuzana, Kafková Jiřina, Shahum Andrea, Mutuku John (Recenzent), Mulesa Michaela (Recenzent). - 2. doplnené vyd. Nairobi : Hope SP, 2017. - 122 s. - ISBN 978-9966-21-208-5
Slezáková, Z. – Vorosova, G. – Micinova, G. Burnout syndrome in neurological nursing. Source: Clinical socialwork and health
intervention Volume: 7 Issue: 2 Pages: 36-46 Published: 2016

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

1.

Slezáková, Z.- Závodná V. – Včelařiková, A Quality of life in patients with Parkinson´sdisease. In Activitas Nervosa Superior Rediviva,
2013, vol. 55, no. 1–2, s. 1-3. IF: 0.30, SCOPUS
Ohlasy:
[2] ČELEDOVÁ, Libuše. Dopady sociální reformy na posuzovánístupně závislosti pro účely příspěvku na péči a význam
ergodiagnostikypřisociálnírehabilitaci jeho příjemců. In Rehabilitácia: vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej,
pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - Bratislava : LIEČREH, 2015. ISSN 0375-0922, 2015, vol. 52, no. 1, s. 38-46 a 48.
[1] Lebcir, R., Demir, E., Ahmad, R., Vasilakis, C., Southern, D.A discreteeventsimulation model to evaluatetheuse of
communityservices in thetreatment of patient swith Parkinson’sdisease in the United Kingdom (2017) BMC Health ServicesResearch,
17 (1), pp. 1-14.
Title: A discreteeventsimulation model to evaluatetheuse of communityservices in thetreatment of patientswithParkinson'sdisease in
the United KingdomAuthor(s): Lebcir, R (Lebcir, Reda); Demir, E (Demir, Eren); Ahmad, R (Ahmad, Raheelah); Vasilakis, C (Vasilakis,
Christos); Southern, D (Southern, David) Source: BMC HEALTH SERVICES RESEARCH Volume: 17 ArticleNumber: 50 DOI:
10.1186/s12913-017-1994-9 Published: JAN 18 2017 WOS -SCI

2.

3.

4.

5.

[1] Nicolás Parra Bolaños. Consecuencias de la enfermedad de Parkinson en la calidad de vida.June 2014.Revista Chilena de NeuroPsiquiatria 9(1):30-35. DOI: 10.5839/rcnp.2014.090102.08
[1] HARRIS, M., FRY, M., FITZPATRICK, L. A clinical process redesign project to improve outcomes and reduce care variance for people
with Parkinson's disease. In Australian Emerg Care, ISSN 2589-1375. 2019, 22, 2, s. 107-112. WOS -SCI.
Slezáková, Z. – Vorosova, G. – Micinova, G. Burnoutsyndrome in neurologicalnursing. Source: Clinical socialwork and
healthinterventionVolume: 7 Issue: 2 Pages: 36-46 Published: 2016
Ohlasy:
[1] DIMUNOVA, L., SOVARIOVA SOOSOVA, M., MOHNYANSZKI, F. 2018. Work-Related Factors Influencing Burnout Syndrome in
Nurses. In Clinical Social Work and Health Intervention, ISSN 2222-386X. 2018, 9, 1, s. 25-30.
[1/1] SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, M. 2021. Association between nurses´ burnout, hospital patient safety climate and quality of nursing
care. In Central European Journal of Nursing and Midwifery, ISSN 2336-3517. 2021, 12, 1, s. 245-256. Volume: 9 Issue: 1 Pages: 25-30
DOI: 10.22359/cswhi_9_1_04 Published: 2018, WOS - SCI
Slezáková, Z. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada, 2014. 232 s., il. ; - ISBN 978-80-247-4868-9. Publikácia je dostupná aj v
elektronickej verzii TIRÁŽ ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-9474-7 ve formátu PDF, ISBN 978-80-247-9475-4 ve formátu
EPUB
Ohlasy: 3
[3] Mareš.J:2016. Moraldistress: Terminology, theories and models. In: Kontakt:Volume 18, Issue 3,
September 2016, Pages e137–e144. Elsevier.
[1] Kristova J: Education of Alzhaimerspatient s familly. In. Turkish online Jurnal of educationaltechnology (2016) specialissueforInte
2016, november,2016, p.775.
[1]Kristova J: Education of Alzhaimerspatient s familly.In: ProceedingsBook. volume 2 ISNN: 2146-7358. International conference on
new Hozinos in Education, july 13-15,2016, Austria
SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Motivational factors to sustain the nurses of neurological departments. In The International Symposium: Nursing
professionalization as an indicator of nursing care's quality. - 2011, s. 464-479.
Ohlasy:
[2] KŘÍŽ, Vladimír. Rehabilitace po operaci plotének po propuštění z neurochirurgického pracoviště. In Rehabilitácia : vedeckoodborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - Bratislava : LIEČREH, 2012.
ISSN 0375-0922, 2012, vol. 49, no. 3, s. 145-151SCOPUS.
[2] KOCÁBKOVÁ, E. - VAŇÁSKOVÁ, Eva. Logopedická péče po cévní mozkové příhodě v podmínkách lůžkového rehabilitačního
oddělení. In Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej
rehabilitácie. - Bratislava : LIEČREH, 2012. ISSN 0375-0922, 2012, vol. 49, no. 3, s. 184-189 SCOPUS.
[2] ČELEDOVÁ, Libuše. Dopady sociální reformy na posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči a význam ergodiagnostiky
při sociální rehabilitai jeho příjemců. In Rehabilitácia: vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej,
psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - Bratislava : LIEČREH, 2015. ISSN 0375-0922, 2015, vol. 52, no. 1, s. 38-46 a 48. SCOPUS
Commonest Diseases Amongst Iraqi Internally Displaced After Islamic State Expansion / Z. Dudová, I. Khali, P. Ulman, Vladimír
Krčméry, L. Pyšný, L. Majer-muller, Zuzana Slezáková, Monika Jankechová, L. Elkova, V. Gburik, P.H. Ali.
In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Roč.6, č.2 (2015), s. 58-64.
[DUDOVÁ, Z. (9.09%) - KHALI, I. (9.09%) - ULMAN, P. (9.09%) - KRČMÉRY, Vladimír (9.09%) - PYŠNÝ, L. (9.09%) - MAJER-MULLER, L.
(9.09%) - SLEZÁKOVÁ, Zuzana (9.09%) - JANKECHOVÁ, Monika (9.09%) - ELKOVA, L. (9.09%) - GBURIK, V. (9.09%) - ALI, P.H. (9.09%)]
[1/2] KEHLENBRINK, S., SMITH, J., ANSBRO, E., (...), ROBERTS, B. 2019. The burden of diabetes and use of diabetes care in
humanitarian crises in low-income and middle-income countries. In LANCET DIABETES & ENDOCRINOLOGY, ISSN 2213-8587. 2019, 7,
8, s. 638-647.
[1/2] KEASLEY, J., OYEBODE, O., SHANTIKUMAR, S., (...), KIDY, F. 2020. A systematic review of the burden of hypertension, access to
services and patient views of hypertension in humanitarian crisis settings. In BMJ GLOBAL HEALTH, ISSN 2059-7908. 2020, 5, 11, art.
no. e002440.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in
conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

1.

Názov: KEGA: Implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave sestier018UKF-4/2016
Stručná charakteristika: Cieľom projektu bola implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave
sestier. Inovovať program teoretickej a praktickej prípravy sestier s národným i medzinárodným dosahom. Terminologicky vymedziť
pojmy: kompetencie, intervencie, výkon, zásah, činnosť, zručnosť, validácia, validácia vo vzťahu k ošetrovateľskej praxi, legislatíve a
súčasným poznatkom medzinárodných klasifikačných systémov. Vytvoriť databázu aktualizovaných ošetrovateľských intervencií vo
vybraných odboroch ošetrovateľstva (interných, chirurgických, psychiatrických, gynekologicko-pôrodníckych, geriatrických,
neurologických apod.) Empirickým zisťovaním v spolupráci s vybranými expertmi/sestrami špecialistkami výučbových pracovísk sme
overili v ošetrovateľskej praxi jednotlivé ošetrovateľské intervencie vo vybraných odboroch ošetrovateľstva.
Druh účasti: spoluriešiteľ
Doba riešenia:2014-2017
Hyperlink:https://projekty.portalvs.sk/projekty/spravy/9823
Výstup: 1
Vymedzenie pojmov vo vzťahu k ošetrovateľským intervenciám v súčasnej národnej legislatíve Slovenskej republiky – Definition of
terms in relation to nursing interventions in the current national legislation of the Slovak Republic / Zuzana Slezáková; recenzent:
Štefánia Andraščíková, Lubica Derňárová, 2017.In: Teoretické vymezení pojmů ve vztahu k implementaci ošetřovatelských intervencí
[1] = recenzovaní sborník vědeckých prací vydaný k příležitosti výročí zahájení spolupráce ve vědě, výzkumu a vzdělávání mezi
akademickými a klinickými pracovníky Katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZCU v Plzni České republiky a Katedry
ošetřovatelství FSVaZ UKF v Nitre Slovenské republiky; editorka Alexandra Archalousová. 1. vyd. – Plzeň: Zapadočeská univerzita,
2017. ISBN 978-80-261-0752-1, CD-ROM, s. 94-98

2.

3.

4.

5.

Názov: KEGA: Implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave sestier 2 – 022UKF-4/2020
Stručná charakteristika: Cieľom projektu je implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave
sestier. Inovovať program teoretickej a praktickej prípravy sestier s národným i medzinárodným dosahom. Terminologicky vymedziť
pojmy: kompetencie, intervencie, výkon, zásah, činnosť, zručnosť, validácia, validácia vo vzťahu k ošetrovateľskej praxi, legislatíve a
súčasným poznatkom medzinárodných klasifikačných systémov NIC, NOC, NANDA, vytvoriť databázu vybraných ošetrovateľských
intervencií NIC v odboroch ošetrovateľstva(interných, chirurgických, psychiatrických, gynekologicko-pôrodníckych, geriatrických,
neurologických apod.) prostredníctvom modulov v slovenskom a českom prostredí pripraviť a overiť meracie nástroje, preškoliť
expertov/sestry/akademikov validácie empirickým zisťovaním v spolupráci s expertmi/sestrami špecialistkami výučbových pracovísk
overiť v ošetrovateľskej praxi ošetrovateľské intervencie NIC (a ich činnosti) v stanovených odboroch ošetrovateľstva.
Druh účasti: spoluriešiteľ
Doba riešenia:2020-2022
Hyperlink:https://projekty.portalvs.sk/projekty
Výstup:1
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/2/492
Názov: ESF: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Kód ITMS: 312031V679
Stručná charakteristika : Cieľom projektu je zabezpečenie sektorovo riadených inovácií so zreteľom na zlepšenie prístupu na trh práce,
zlepšenie adaptability zamestnancov a podnikov lepšou identifikáciou sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po
kvalifikovanej pracovnej sile v rámci požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebných na vykonávanie
pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce pri využití zriaďovateľskej a riadiacej funkcie aliancie k sektorovým radám,
výkonnej funkcie sektorových rád vrátane hodnotenia ich funkčnosti a efektívnosti alianciou. Vypracovanie inovácií národných
štandardov zamestnaní pri lepšom predvídaní zmien, adaptability pracovníkov, podnikov a podnikateľov k týmto zmenám;
Druh účasti: spoluriešiteľ
Doba riešenia:2019-2022
Hyperlink:
Výstup:
Názov projektu: Edukácia k zdraviu dospelej populácie – projekt VEGA č. 1/0293/21
Stručná charakteristika projektu: Vedeckým cieľom projektu bude získať a analyzovať relevantné údaje o aktuálnom stave zdravotnej
gramotnosti u dospelej populácii na Slovensku, identifikovať jej postoje k zdraviu a vypracovať štruktúrny model kompetencií
vzťahujúcich sa k podpore zdravia. Predmetom výskumu bude zdravotná gramotnosť dospelých na Slovensku. Na získanie dát bude
použitý štandardizovaný nástroj zameraný na zdravotnú gramotnosť. Naplnenie vedeckého cieľa projektu prispeje k rozvoju
andragogickej teórie a praxe v kontexte podpory zdravotnej gramotnosti, primárnej prevencie, ochrany, podpory a rozvoja
zdravia.
Druh účasti na projekte: spoluriešiteľ
Hyperlink na projekt:
Výstupy projektu:
Ohlasy na výstupy projektu:
Projekt je v štádiu riešenia
https://www.minedu.sk/25807-sk/vysledky-hodnotenia-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2021/ - list 11
Názov projektu: Mobilné technológie a ich vplyv na kvalitu spánku 08/2021-SVG 2021, doba riešenia 1. 11. 2021 – 31. 01. 2023.
Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu je zistiť, či elektromagnetické rádiofrekvenčné žiarenie mobilných technológií vplýva
na kvalitu a dĺžku spánku, ale i vyhodnotiť kvalitu aktivít denného života u vybraných študentov fakulty. doba riešenia 1. 11. 2021 – 31.
01. 2023

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and
research/artistic/other activities
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

vedecká rada -člen
vedecká rada -člen
vedecká rada -člen
vedecká rada -člen

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych štúdií Prešovská univerzita v
Prešove
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

od roku 2008 – 2010
od roku 2019-trvá
od roku 2011- doteraz
od roku 2011- doteraz
od roku 2011-2019

vedecká rada -člen

Slezská univerzita v Opave, Fakulta verejných politík

od roku 2008 – 2012

vedecká rada -člen

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

od roku 2020 - trvá

Redakčná rada časopisu Ošetrovateľstvo: teória, výskum,
vzdelávanie - člen,

Ústav Ošetrovateľstva JLF Martin, UK Bratislava

od roku 2011 - trvá

Redakčná rada odborného časopisu Pomáhajúce profesie
(člen)

UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra
ošetrovateľstva

od roku 2021-trvá

Redakčná rada odborného časopisu Ošetrovateľský obzor
(člen a predseda redakčnej rady)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta
ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Bratislava
Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov – poradný orgán ministra
zdravotníctva SR
Rada pre tvorbu a hodnotenie štátnych vzdelávacích
programov pre stredné zdravotnícke školy
Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, poradný
orgán vlády SR

od roku 2012- doteraz

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v SR

od roku 2019

Pracovná skupina pri DG INTERNAL MARKET & SERVICES
– Group of for the Recognition of Professional
Qualifications, Brusel

od roku 2009-01/ 2019

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (člen)
tajomník, člen

predseda
člen
člen a predseda pracovných skupín
člen

od roku 2003 - doteraz
11/2004-01/2019
10/2020-člen
od roku 2008 - 01/ 2019
od roku 2009 - 01/ 2019

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú
činnosť v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on
education and research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

VIII.c Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu (uviesť
dátum odkedy dokedy trval
pobyt) / Duration (indicate
the duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné
(popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

spracovávanie odborných posudkov k žiadostiam o dotáciu na projekt KEGA, SAAIC, ESF zlatá medaila VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave za rozvoj
vysokoškolskej prípravy sestier
strieborná brošňa za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva (Register udelených vyznamenaní, archivované v ÖGVP Viedenskej
medicínskej akadémii, Viedeň)
organizačné výbory konferencií na národnej a medzinárodnej úrovni
recenzent zborníkov vedeckých prác
recenzent vedeckých textov
malá medaila sv. Gorazda udelená ministrom školstva v roku 2015 za rozvoj zdravotníckeho vzdelávania 2008,
predseda, člen pre skúšobné komisie pre štátne bakalárske skúšky, magisterské skúšky a rigorózne konanie, doktorandské skúšky v študijnom
odbore ošetrovateľstvo odborná zdravotnícka prax 6,3 roka– zdravotná sestra, Neurologická klinika Kramáre , Bratislava

