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Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:  28. 03. 2022     
 

 
       

 

I. Základné údaje / Basic information  

I.1 Priezvisko / Surname Kristová  

I.2 Meno / Name Jarmila  

I.3 Tituly  / Degrees  doc., PhDr., PhD., MPH  

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1964  

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 – docent  

I.8 E-mailová adresa / E-mail address  jarmila.kristova@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 

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

 

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 

ošetrovateľstvo  

I.11 ORCID iD 3 https://orcid.org/0000-0002-3061-7189 

 

   

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 1988 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 2003 ošetrovateľstvo 

 

II.4 Titul docent / Associate 
professor 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  
v Bratislave 

2008 ošetrovateľstvo  

II.5 Titul profesor / Professor 
       

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science 
(DrSc.)  
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III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment  

III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-
position 

III.b Inštitúcia / Institution 
III.c Časové vymedzenie / 

Duration 
 

docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2012 - doteraz  

docent  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009 - 2014  

docent Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 2008 - 2012   

zástupkyňa pre odborné zdravotnícke predmety Stredná zdravotnícka škola v Bratislave 1998 - 2012  

       

       

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  

Rigorózna skúška UK v Bratislave 1990 
 

odborník pre riadenie verejného zdravotníctva – MPH Inštitút ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve v 
Bratislave 

1998  

špecializačné kvalifikačné štúdium Metodické centrum mesta Bratislavy 1999  

workshop úvod do metódy efektívnej komunikácie s 
pacientmi postihnutými demenciou 

Centrum Memory 2012  

štúdium anglického jazyka  Jazyková škola Best English 2018  

školenie pre garantov a učiteľov profilových 
predmetov 
Téma: Ciele, profil absolventa a výstupy vzdelávania 

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

2021 

 

       

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  

 

teória a metodológia ošetrovateľského  
výskumu 

ošetrovateľstvo  III.  ošetrovateľstvo/Nursing  

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo  III. ošetrovateľstvo/Nursing  

pedagogika ošetrovateľstvo  III. ošetrovateľstvo/Nursing  

manažment ošetrovateľstvo  II. ošetrovateľstvo/Nursing  

manažérska komunikácia ošetrovateľstvo  II. ošetrovateľstvo/Nursing  

ošetrovateľstvo  v komunite  a primárnej zdravotnej 
starostlivosti 

ošetrovateľstvo I. 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.a Názov študijného programu / Name of the study programme 
V.2.b Stupeň /  

Degree 
V.2.c Študijný odbor / Field of 

study  
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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 

0 4 1  

V.4.2 Počet obhájených prác  
/ Number of defended theses 

20 22 3  

         

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  

V.5.b Študijný program  
/ Study programme 

V.5.c Stupeň  
/ Degree 

V.5.d Študijný odbor  
/ Field of study  

 

profesijná komunikácia  ošetrovateľstvo  I. ošetrovateľstvo/Nursing  

profesijná komunikácia  pôrodná asistencia  I. 
pôrodná 

asistencia/Midwifery 
 

profesijná komunikácia fyzioterapia   I. 
zdravotnícke 
vedy/Healthcare Sciences 

 

profesijná komunikácia  rádiologická technika   I. 
zdravotnícke 
vedy/Healthcare Sciences 

 

profesijná komunikácia  urgentná zdravotná starostlivosť   I. 
zdravotnícke 
vedy/Healthcare Sciences 

 

         

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 134 36  

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 

6 6  

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

152 20  

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 

0 0  

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

6 4  

      

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

 

1. 

Implementation of telenursing in the Slovak Republic = Wdrożenie telepielęgniarstwa na Słowacji / Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Zuzana 
Slezáková, Emília Miklovičová.  In: PIELEGNIARSTWO XXI WIEKU-NURSING IN THE 21 CENTURY. - ISSN 1730-1912. - Roč.20, č.3 (2021), s. 216-220. 
Doi: 10.2478/pielxxiw-2021-0028: SCOPUS 
[KRISTOVÁ, Jarmila (25.00%) - BACHRATÁ, Zuzana (25.00%) - SLEZÁKOVÁ, Zuzana (25.00%) - MIKLOVIČOVÁ, Emília (25.00%)] 

 

2. 
Personal wellbeing and stress coping strategies among nurses working at the departments of anesthesiology and intensive care = Satysfakcja 
osobista i strategie radzenia sobie ze stresem u pielegniarek pracujacych na oddzialach anestezjologii i intensywnej terapii / L. Dimunova, A. 
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Bérešová, Jarmila Kristová, Ferdinand Mohnyánszki, J. Michalková. In: Pielegniarstwo XXI Wieku. - ISSN 1730-1912. - Roč.20, č.2 (75)/2021 
(2021), s. 13-17. Doi: 10.2478/pielxxiw-2021-0012 [DIMUNOVA, L. (20.00%) - BÉREŠOVÁ, A. (20.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (20.00%) - 
MOHNYÁNSZKI, Ferdinand (20.00%) - MICHALKOVÁ, J. (20.00%)] 

3. 
Education In The Key Area Of Prevention Nosocomial Infections / Lenka Gajdošová, Jarmila Kristová, Dana Farkašová. In: Turkish Online Journal 
of Educational Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Spec č. (2017), s. 974-978. [GAJDOŠOVÁ, Lenka (34.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (33.00%) 
- FARKAŠOVÁ, Dana (33.00%)] 

 

4. 
Protection and promotion of mental health / Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Emília Miklovičová. In: Turkish Online Journal of Educational 
Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Roč.2, Špec. č. (2017), s. 798-811. [KRISTOVÁ, Jarmila (34.00%) - BACHRATÁ, Zuzana (33.00%) - 
MIKLOVIČOVÁ, Emília (33.00%)] 

 

5. 
Education of Alzheimer´s patient´s family [Vyšlo aj ako INTE 2016, Proceedings Book, ISSN 2146-7358, 2016, roč. 2, s. 194-198] / Zuzana Bachratá, 
Jarmila Kristová, zost. A. Isman, zost. A. Eskicumali. In: Turkish Online Journal of Educational Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Roč.2, 
Spec. Issue (2016), s. 775-780. [BACHRATÁ, Zuzana (50.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (50.00%) - ISMAN, A. (0.00%) - ESKICUMALI, A. (0.00%)] 

 

    

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

 

1. 

Implementation of telenursing in the Slovak Republic = Wdrożenie telepielęgniarstwa na Słowacji / Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Zuzana 
Slezáková, Emília Miklovičová.  In: PIELEGNIARSTWO XXI WIEKU-NURSING IN THE 21 CENTURY. - ISSN 1730-1912. - Roč.20, č.3 (2021), s. 216-220. 
Doi: 10.2478/pielxxiw-2021-0028 [KRISTOVÁ, Jarmila (25.00%) - BACHRATÁ, Zuzana (25.00%) - SLEZÁKOVÁ, Zuzana (25.00%) - MIKLOVIČOVÁ, 
Emília (25.00%)] 

 

2. 

Personal wellbeing and stress coping strategies among nurses working at the departments of anesthesiology and intensive care = Satysfakcja 
osobista i strategie radzenia sobie ze stresem u pielegniarek pracujacych na oddzialach anestezjologii i intensywnej terapii / L. Dimunova, A. 
Bérešová, Jarmila Kristová, Ferdinand Mohnyánszki, J. Michalková. In: Pielegniarstwo XXI Wieku. - ISSN 1730-1912. - Roč.20, č.2 (75)/2021 
(2021), s. 13-17. Doi: 10.2478/pielxxiw-2021-0012 [DIMUNOVA, L. (20.00%) - BÉREŠOVÁ, A. (20.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (20.00%) - 
MOHNYÁNSZKI, Ferdinand (20.00%) - MICHALKOVÁ, J. (20.00%)] 

 

3. 
Education In The Key Area Of Prevention Nosocomial Infections / Lenka Gajdošová, Jarmila Kristová, Dana Farkašová. In: Turkish Online Journal 
of Educational Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Spec č. (2017), s. 974-978. [GAJDOŠOVÁ, Lenka (34.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (33.00%) 
- FARKAŠOVÁ, Dana (33.00%)] 

 

4. 
Protection and promotion of mental health / Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Emília Miklovičová. In: Turkish Online Journal of Educational 
Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Roč.2, Špec. č. (2017), s. 798-811. [KRISTOVÁ, Jarmila (34.00%) - BACHRATÁ, Zuzana (33.00%) - 
MIKLOVIČOVÁ, Emília (33.00%)] 

 

5. 
Education of Alzheimer´s patient´s family [Vyšlo aj ako INTE 2016, Proceedings Book, ISSN 2146-7358, 2016, roč. 2, s. 194-198] / Zuzana Bachratá, 
Jarmila Kristová, zost. A. Isman, zost. A. Eskicumali. In: Turkish Online Journal of Educational Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Roč.2, 
Spec. Issue (2016), s. 775-780. [BACHRATÁ, Zuzana (50.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (50.00%) - ISMAN, A. (0.00%) - ESKICUMALI, A. (0.00%)] 

 

    

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

 

 

1. 

Komunikácia v ošetrovateľstve/Jarmila Kristová. - 2. vyd. - Martin : Osveta s. r.o., 2004. - 211 s. -  ISBN 80-8063-160-3. [KRISTOVÁ Jarmila 
(100%)]                                                                                                                                                                                                                                                        
[3] ELIÁŠOVÁ, A. Prínos medziodborového prístupu vo výučbe pôrodnej asistencie a dentálnej hygiene. In Sborník příspěvků IV. Slezské vědecké 
konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 33-35. ISBN 978-80-7248-521-5. 
[3] KRIŠTOFOVÁ, E., GAJDOŠOVÁ, B. Špecifiká starostlivosti o dieťa s autizmom. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnícke dny. 
Jihlava : VŠP, FZŠ, 2012, s. 434-440. ISBN 978-80-87035-52-8.B1 
[3] KELNAROVÁ, J., MATĚJKOVÁ, E. Psychologie a komunikace pro zdravotnícké asistenty. Praha : Grada, 2009, 133 s. ISBN 978-80-247-2831-5. 
[3] BRATOVÁ, A., TAŠKÁ, Z. Komunikace s dětmi v přednemocniční péče. In Sestra (ČR), ISSN 1210-0404. s. 26-27. 
[3] FECKOVÁ, M. Komunikační signály sestry eliminující stres u pacienta. In Sestra (ČR), ISSN 1210-0404. 21, 9, s. 24-25. 

  

2. 

Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi : Vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva a sestry v ošetrovateľskej praxi na rôznych stupňoch 
riadenia / Zuzana Slezáková, Jarmila Kristová, Emília Miklovičová, M. Kováčová. - 1. vyd. - Martin : Osveta s r.o., 2020. - 229 s. - ISBN 978-80-8063-
492-6. [SLEZÁKOVÁ, Zuzana (60.00%) - KRISTOVÁ, Jarmila (20.00%) - MIKLOVIČOVÁ, Emília (18.00%) - KOVÁČOVÁ, M. (2.00%)] 
[3] ZAVACKÁ, M. 2021. Chronic Kidney Disease from the Surgeon´s Perspective. In M. Ed. Frankovičová: Surgeon´s Perspective  
on Dialysis Patient. New York : Nova Science Publishers, Inc. , 2021, s. 23-38. ISBN 978-1-53619-262-9. 
[3] ZAVACKÁ, M. 2021. External and Subcutaneous Arteriovenous Connections. In M. Ed. Frankovičová: Surgeon´s Perspective  
on Dialysis Patient. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2021, s. 39-51. ISBN 978-1-53619-262-9. 
[3] ZAVACKÁ, M. 2021. Methods and Principles of Formiong Arterovenous Fistulae (Pre-Operative Assessment, Patient and  
Operating Room Preparation, postoperative Care). In M. Ed. Frankovičová: Surgeon´s Perspective on Dialysis Patient. New York :  
Nova Science Publishers, Inc., 2021, s. 53-69. ISBN 978-1-153619-262-9. 
[3] ZAVACKÁ, M. 2021. Complications of Arteriovenous Connection (Arteriovenous Fistulas). In M. Ed. Frankovičová: Surgeon´s  
Perspective on Dialysis Patient. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2021, s. 111-138. ISBN 978-1-53619-262-9.  

 

3. 

Protection and promotion of mental health / Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Emília Miklovičová. In: Turkish Online Journal of Educational 
Technology [(IF 0.956)]. - ISSN 2146-7242. - Roč.2, Špec. č. (2017), s. 798-811. [KRISTOVÁ, Jarmila (34.00%) - BACHRATÁ, Zuzana (33.00%) - 
MIKLOVIČOVÁ, Emília (33.00%)] 
[4] DIMUNOVA, L., RAKOVÁ, J. Psychická pracovná záťaž sestier na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. In Zdravotníctvo a sociálna 
práca, ISSN 1336-9326. 2019, 14, 1, s. 25-29. 

 

4. 

Psychologická anamnéza - cesta k lepšiemu poznaniu a pochopeniu pacienta / Jarmila Kristová, Emília Miklovičová. In: Ošetrovateľský obzor. - 
ISSN 1336-5606. - Roč.5, č.3 (2008), s. 92-96. [KRISTOVÁ, Jarmila (50.00%) - MIKLOVIČOVÁ, Emília (50.00%)] 
[3] MUSILOVÁ, E., PADYŠÁKOVÁ, H. Manažment bolesti a opuchu. In II. ročník konferencie Jihlavské dny 2012, Ošetřovatelská péče a porodní 
asistence v praxi, Jihlava, ČR, 19. 4. 2012. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 660-666. ISBN 978-80-87035-52-8. 
[3] MAGERČIAKOVÁ, M. Psychologická príprava pacienta na operačný výkon z pohľadu sestry. In III. ročník mezinárodní konference Jihlavské 
zdravotnícke dny 2013 Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci, Jihlava, ČR, 18. 4. 2013. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
2013, s. 483-497. ISBN 978-80-87035-72-6. 
[3] MUSILOVÁ, E., PADYŠÁKOVÁ, H. Komunikácia sestier s detským onkologickým pacientom a jeho podpornými osobami – rodičmi. In Sborník z 
mezinárodní konference Jihlavské zdravotnícke dny 2012. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012, s. 660-667. ISBN 978-80- 87035-52-8.                                                                
[4] ZVALOVÁ, D. Setry a domáce násilie voči seniorom. In M. Boledovičová, G. Vorosová, M. Líšková: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 
III. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, FSVZ, 2009, s. 1049-1057. ISBN 978-80-8094-554-1. 
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5. 

Kristová, J.  Príčiny krízy v interpersonálnych vzťahoch medzi sestrami a pacientami. In: II. Jihočeské ošetřovatelské dny, konference s mezinárodní 
účastí [Sborník příspěvků].  České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2003.  ISBN 80-7040-636-4.  S. 93-97. 
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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 projektu: Národný projekt Národná sústava kvalifikácií a projekt Služby NSK                                                                                                                                                           
Stručná charakteristika projektu:    Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií pod gesciou  ŠIOV vychádzal z iniciatívy Európskej únie 
na vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Potreba zrozumiteľnej hierarchizácie kvalifikácií na európskej úrovni vyvrcholila vydaním 
Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné 
vzdelávanie. Slovensko sa k tejto iniciatíve pripojilo a zaviazalo sa, že vytvorí vlastnú Národnú sústavu kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný 
rámec.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Druh účasti na projekte:  spoluriešiteľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hyperlik na projekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Výstupy projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ohlasy na výstupy projektu: 

 

2. 

Názov projektu: Národný projekt Národná sústava povolaní a projekt Služby NSP                                                                                                                                                                
Stručná charakteristika projektu:   Národný projekt Národná sústava povolaní pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov štátnej 
správy a samosprávy zjednocuje odborníkov jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, 
produktivity a znižovanie nezamestnanosti v SR. Národná sústava povolaní  mobilizovala všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností 
pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a vytvorila podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po 
zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh 
práce.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Druh účasti na projekte:    spoluriešiteľ                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hyperlink na projekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Výstupy projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ohlasy na výstupy projektu: 

 

3. 

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 

 

4.    

5.    

        
 

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

VII.c Časové vymedzenia 
pôsobenia / Duration  

 

Redakčná rada odborného časopisu Athens  Journal of Health and 
Medical Sciences (člen)  

Athens Institute for Education &Research in Athens 2015 doteraz  

Redakčná rada odborného časopisu Journal of nursing, social 
studies, public health and rehabilitation (člen) 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2016 doteraz  

Redakčná rada odborného časopisu Ošetrovateľský obzor (člen) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2012 doteraz  

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (člen) Slovenská komora sestier  a pôrodných asistentiek 2016 doteraz  

Rada ŠVOČ na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych 
odborných štúdií (koordinátor) 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2013 - 2015  

     
 



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 

 

- rozvoj vysokoškolskej prípravy sestier  (Strieborná medaila VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave) 

- rozvoj univerzitného ošetrovateľstva (Strieborná brošňa – Register udelených vyznamenaní, archivované v ÖGVP Viedenskej 

medicínskej akadémii, Viedeň) 

- spolugarant v študijnom programe ošetrovateľstvo – 1., 2. a 3 stupeň   

- vedúca oddelenia vnútorného systému zabezpečovania kvality a akreditácií na FOaZOŠ SZU v Bratislave 

- predsedníčka Rady kvality FOaZOŠ SZU v Bratislave 

- koordinátor SVOČ na FOaZOŠ SZU (2012 – 2015)   

- editor zborníkov vedeckých prác v odbore ošetrovateľstvo 

- recenzent zahraničných a domácich vedeckých textov v odbore ošetrovateľstvo   

- odborný posudok k žiadosti o dotáciu na projekt KEGA „E-learningová interaktívna učebnica ošetrovateľských intervencií“ 

(MŠVVaŠ SR) – 2016  

- recenzný posudok na vysokoškolskú učebnicu: Farkašová, D. – Závodná, V. – Padyšáková, H.  Teoretické rámce 

ošetrovateľstva. Brno, Tribun EU, 2014. 112 s. ISBN 978-80-263-0771-6. – 2015  

- recenzný posudok rukopisu vedeckého zborníka: Sestry: Hlas v popredí, dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, UKF, 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra, 137 s. ISBN  978-80-558-1180-2 – 2017  

- skúšobné komisie pre štátne skúšky v študijnom programe  Ošetrovateľstvo, 1. a 2. stupeň  – FOaZOŠ SZU (predseda, člen) 

- vedecké a organizačné výbory  medzinárodných a národných  konferencií (člen) 

 

 

 

 


