
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1990 Odbor pedagogika – péče o 

nemocné

2006 Ošetrovateľstvo

2008 Ošetrovateľstvo

III.c Časové vymedzenie / Duration

2018 - trvá

2009-2018

2013 - trvá

2003-2008

2008-2017

2017-2021

1990 - 2003

1985-1986

vedúca katedry Katedry pôrodnej asistencie Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

odborný asistent Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

docent Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

I.1 Priezvisko / Surname Repková

I.2 Meno / Name Adriana

učiteľ odborných predmetov na SZŠ SZŠ SZŠ Strečnianska 18, Bratislava

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

ženská sestra Ústav národného zdravia mesta Bratislavy

SZU

prodekan Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

I.7 Pracovné zaradenie / Position vedúca Katedry pôrodnej asistencie FOaZOŠ, prorektor SZU

I.8 E-mailová adresa / E-mail address adriana.repkova@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/16856?mode=full&do=filterForm-

submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh

%C4%BEada%C5%A5

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Fakulta  zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, TU

II.4 Titul docent / Associate professor
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

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

pôrodná asistencia

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.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

/ First degree of higher education

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie: 25.3.2022

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

I. Základné údaje / Basic information

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

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1965

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Katedra 

pôrodnej asistencie

profesor

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

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.

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Limbová 12, 833 03 Bratislava

prorektor

mailto:adriana.repkova@szu.sk
mailto:adriana.repkova@szu.sk
mailto:adriana.repkova@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856?mode=full&do=filterForm-submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856?mode=full&do=filterForm-submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856?mode=full&do=filterForm-submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
mailto:adriana.repkova@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856?mode=full&do=filterForm-submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856?mode=full&do=filterForm-submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856?mode=full&do=filterForm-submit&name=Adriana&surname=Repkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


IV.c Rok / Year

2007

2005

2013

2021

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

špecializačné štúdium – Intenzívna starostlivosť v gynekológii a 

pôrodníctve

školenie pre garantov a učiteľov profilových predmetov na tému 

"Ciele, profil absolventa a výstupy vzdelávania“.

certifikačná príprava  – Psychofyzická príprava na pôrod

anglický jazyk

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU

Empire school

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU prednášateľ: 

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., PgF UKF NItra



V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. pôrodná asistencia/Midwifery

I. pôrodná asistencia/Midwifery

I. pôrodná asistencia/Midwifery

I. pôrodná asistencia/Midwifery

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. pôrodná asistencia/Midwifery

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

0

5

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. pôrodná asistencia/Midwifery

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

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 

psychofyzická príprava na pôrod

gynekologické ošetrovateľstvo

pôrodná asistencia v primárnej zdravotnej starostlivosti

pôrodná asistencia 

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

0
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

10

sexuálna výchova a plánované rodičovstvo pôrodná asistencia

pôrodná asistencia

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

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.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

23

7

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.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.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

gynekológia, pôrodníctvo a ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo

pôrodná asistencia

pôrodná asistencia

pôrodná asistencia

pôrodná asistencia

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 



VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

30

1

3

0

2.3

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

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

research/artictic/other outputs

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

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

ACB	Gynekologické ošetrovateľstvo / Adriana Repková. - Martin : Osveta, 2006. - 138 s. - ISBN 80-8063-236-7.

ABC	Starostlivosť o ženu - matku v historickom kontexte / Adriana Repková. In: Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie. Monografie / Kopáčiková, M.,  

Otrubová, J., Dvořáková, V. a kol. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. - ISBN 978-80-87035-59-7. - S. 217-240.

ACB	Psychofyzická príprava na pôrod / Adriana Repková. - Bratislava : SZU, 2008. - 105 s. - ISBN 978-80-89352-21-0.

150

1

131

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at 

the international, national level

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

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

ADE	 Vliv fyzioterapie na stresovou močovou inkontinenci u žen / I. Hurtikova, Adriana Repková. In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - ISSN 1211-2658. - Roč.27, č.2 

(2020), s. 87-91. 

8.12

0

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

ABC	Manažment v pôrodnej asistencii / Adriana Repková. In: Manažment vo vybraných zdravotníckych odboroch. - Brno : Tribun EU, 2014. - ISBN 978-80-263-0766-2. - 

S. 71-98.

ABC	Fyzikálne, rehabilitačné metódy a alternatívne metódy tlmenia pôrodnej bolesti / Adriana Repková. In: Vybrané metódy tlmenia pôrodnej bolesti. - Brno : Tribun EU, 

2014. - ISBN 978-80-263-0769-3. - S. 71-112.

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

ADF	 Vegetariánstvo a tehotnosť / Janka Hrabčáková, Adriana Repková, Emoke Takácsová.

In: Ošetrovateľský obzor. - ISSN 1336-5606. - Roč.16, č.3-4 (2019), s. 43-46.

Education / Adriana Repková. In: The determinants of health. - Praha : Galén, 2018. - ISBN 978-80-7492-370-8. - S. 79-97 (1,01 AH).ADF	

Effects of Obesity on Labour / Adriana Repková, Denisa Vydrnáková, Dana Farkašová, Hana  Padyšáková, Janka Hrabčáková, Elena Žiaková .

In: European Journal of Medicine . - ISSN 2308-6513. - Roč.5, č.1 (2017), s. 11-16.

ADE  Impact of Cantienica(R) Method to Improve urinary Incontinence and Quality of Life / Adriana  Repková, Anna Butorová, Hana Padyšáková, Nina Sládeková, Elena 

Žiaková , Jaroslav Kresánek, Eva Balogová.

In: Eur J Med  - ISSN 2308-6513. - Roč.11, č.1 (2016), s. 25-33.

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

ACB	Psychofyzická príprava na pôrod / Adriana Repková. - Bratislava : SZU, 2008. - 105 s. - ISBN 978-80-89352-21-0.

[3]	MUSILOVÁ, E., PADYŠÁKOVÁ, H. Využitie persuázie v edukácii klientov v nelekárskych odboroch. In A. Pospíšilová, P. Juřeníková: Sborník VI. Mezinárodní konference 

všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, Brno, ČR, 8.2.2011. Brno : LF MU, ČAS, 2011, s. 185-190. ISBN 978-80-7399-196-8.

[3]	HRABČÁKOVÁ, J., TAKÁSCOVÁ, E. Využívanie fyzickej aktivity počas pôrodu - edukácia na kurzoch psychofyzickej prípravy na pôrod. In Sborník VI. Mezinárodní 

konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, Brno, ČR, 8.2.2011. Brno : LF MU, ČAS, 2011, s. 75-81. ISBN 978-80-7399-

196-8.

[3]	KOPÁČIKOVÁ, M., STANČIAK, J., NOVOTNÝ, J. Názory a postoje žien k fajčeniu v gravidite. In Jihlavské zdravotnícke dny 2011, I. ročník, Jihlava, ČR, 21. 4. 2011. Jihlava : 

Vysoká škola polytechnická, 2011, s. 331-341. ISBN 978-80-87035-37-5.

[3]	TAKÁCSOVÁ, E., HRABČÁKOVÁ, J. Psychofyzická príprava na pôrod očami budúcich matiek, ich partnerov a pôrodných asistentiek pracujúcich na pôrodných sálach. In 

Jihlavské zdravotnícke dny 2011, I. ročník, Jihlava, ČR, 21. 4. 2011. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2011, s. 653-662. ISBN 978-80-87035-37-5.

[4]	DONOVALOVÁ, H. Konzervatívna liečba ektopickej gravidity. In Sestra a lekár v praxi, ISSN 1335-9444. 2011, 10, 5-6, s. 35-37.

ADF	Psychologické metódy tlmenia pôrodnej bolesti / Adriana Repková. In: Sestra. - ISSN 1335-9444. - Roč.6, č.3-4 (2007), s. 20-22.

[3]	PYŠNÝ, L., A KOL. Kvalita života žien v oblasti reprodukčného života. In Kvalita života II. : Sborník z konference. Ústí nad Labem : Pedagická fakulta UJEP, 2008, s. 71-79. 

ISBN 978-80-7414-045-7.

[3]	KOPÁČIKOVÁ, M. Psychofyzická príprava tehotných žien na pôrod v prenatálnej starostlivosti. In Mateřství - Sborník z konference porodních asistentek a dětských 

sester, Zlín, ČR, 16. 4. 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, ÚZS, 2008. ISBN 978-80-7318-700-2.

[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.

4.

5.

1.

2.  DeMoPhaC - Development of a Model for nurses' role in interprofessional Pharmaceutical Care, r. 2018 - 2021,  program Erasmus+, zodpovedný riešiteľ za SZU

3.

4.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2018

2018 - 2021

2009-2018

2014 - trvá

2009 - trvá

2013 - trvá

2008-2016, 2020

2002- trvá

2021

SZU 2006 - trvá

ACB	Gynekologické ošetrovateľstvo / Adriana Repková. - Martin : Osveta, 2006. - 138 s. - ISBN 80-8063-236-7.

[4]	SIMOČKOVÁ, V. Edukácia pri trandermálnej aplikácii v klimaktériu. In Sestra a lekár v praxi, ISSN 1335-9444. 2010, 9, 1-2, s. 36-37.

[3]	GARNEKOVÁ, Z. Význam edukácie v prevencii rakoviny prsníka u žien. In Jihlavské zdravotnícke dny 2011, I. ročník, Jihlava, ČR, 21. 4. 2011. Jihlava : Vysoká škola 

polytechnická, 2011, s. 161-172. ISBN 978-80-87035-37-5.

[4]	ŽIAKOVÁ, K. Ošetrovateľský slovník. Martin : Osveta, 2009, 218 s. ISBN 978-80-8063-315-8.

[4]	BAŠKOVÁ, M. Posudzovanie reprodukčného a sexuálneho zdravia ženy. In E. Urbanová, a kol.: Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a 

pôrodnej asistencie. Martin : Osveta, 2010, s. 52-59. ISBN 978-80-8063-343-1.

[4]	URBANOVÁ, E. Akútne stavy v gynekológii - starostlivosť o ženu. In E. Urbanová, a kol. : Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej 

asistencie. Martin : Osveta, 2010, s. 109-117. ISBN 978-80-8063-343-1.

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

posudzovateľ projektu Štandardizovaný pacient v pôrodnej asistencii

Projekt č. 016UK-4/2021

člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

člen redakčnej rady Ošetrovateľský obzor

člen Vedeckej rady SZU SZU

člen Vedeckej rady FOaZOŠ SZU

prodekan 

predseda Rady pre kvalitu SZU

prorektor pre pregraduálne štúdium

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

SZU

FOaZOŠ SZU

 SZU

SZU

ADF	Sprevádzajúce osoby pri pôrode / Adriana Repková, Hana Padyšáková. In: Ošetrovateľský obzor. - ISSN 1336-5606. - Roč.4, č.2 (2007), s. 33-35.

[3]	PYŠNÝ, L. a kol. Kvalita života žien v oblasti reprodukčného zdravia. In Kvalita života II.  : Sborník z konference. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2008, s. 71-

79. ISBN 978-80-7414-045-7.

[4]	KRISTOVÁ, J. Strach v prežívaní gravidných žien. In Ošetrovateľský obzor, ISSN 1336-5606. 2008, 5, 2, s. 61-63.

[3]	MORAUČÍKOVÁ, E., HLINKOVÁ, S. Úloha sprevádzajúcej osoby pri pôrode. In Jihlavské zdravotnícke dny 2011, I. ročník, Jihlava, ČR, 21. 4. 2011. Jihlava : vysoká škola 

polytechnická, 2011, s. 446-462. ISBN 978-80-87035-37-5.

[3]	MAZÚCHOVÁ, L. Sprevádzajúce osoby pri pôrode z pohľadu zdravotníckych pracovníkov. In Florence, ISSN 1801-464X. 2015, 11, 9, s. 11-14.

[3]	MAZÚCHOVÁ, L., KELČÍKOVÁ, S., VASILKOVÁ, P., BUCHANEC, J. Bonding support after child birth (Podpora bondingu po pôrode). In Čes Slov  Pediat, ISSN 0069-2328. 

2016, 71, 4, s. 196-201 .
AEC	Emociálna starostlivosť o šestonedieľku [ recenzovali: PhDr. L. Cetlová, PhD, Mgr. L. Drahošová, Mgr. V. Dvořáková, PhDr. M. Kopáčiková, PhD, Mgr. D. Rezničenko, 

MUDr. J. Filka, CSc.] / Adriana Repková. In: Jihlavské zdravotnícke dny 2011, I. ročník, Jihlava, ČR, 21. 4. 2011 [Sborník z mezinárodní konference]. - Jihlava : Vysoká 

škola polytechnická, 2011. - ISBN 978-80-87035-37-5. - S. 557-560.

[3]	ŽIAKOVÁ , E. Možnosti včasnej fyzioterapeutickej intervencie u predčasne narodeného dieťaťa. 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. 1055-1065. ISBN 978-80-87035-52-8.

[3]	KOPÁČIKOVÁ, M., STANČIAK, J., NOVOTNÝ, J. Podiel pôrodnej asistentky na humanizácii pôrodu. 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. 424-433. ISBN 978-80-87035-52-8.

[4]	KOPÁČIKOVÁ, M. Alternatívne spôsoby vedenia pôrodu z pohľadu rodičiek. In Ružomberské zdravotnícke dni 2012. VII. ročník. Ružomberok : VERBUM, 2012, s. 115-

122. ISBN 978-80-8084-951-1.

Projekt HELP, r. 2014 – 2017, program Erasmus+ (oblasť Strategic Partnerships for higher education), zodpovedný riešiteľ za SZU; http://help-theproject.eu.

Projekt HELP 2, r. 2018 - 2021, program Erasmus+ (oblasť Strategic Partnerships for higher education, zodpovedný riešiteľ za SZU; https://help2project.eu

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

Interný grant SZU č. 07/2021-SVG1 2021 – 2022

Toxicita nonylfenulu dojčiacich matiek a zdravý vývoj plodu 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

člen Vedeckej rady, člen komisie pre dizertačné skúšky Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc

člen Akreditačnej komisie pre zdr. povolanie  Pôrodná asistentka MZ SR

SKSaPA

Kega



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)

8.4.-12.4.2013 Erasmus 

6.11.-10.11.2017 Erasmus +

člen skúšobných komisií FOaZOŠ SZU – štátne skúšky (bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium) rigorózne skúšky, záverečné skúšky v ďalšom vzdelávaní 

člen, predseda organizačného, vedeckého výboru medzinárodných vedeckých konferencií a workshopov;                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Zdravotne-sociální fakulta, Západočeská univerzita

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

Univerzitní 20, Plzeň, ČR

Tř. Svobody 8, Olomouc, ČRFakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc


