
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Správy o vedeckovýskumnej činnosti  Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF za rok 2018 
  
1. Vedeckovýskumná kapacita a jej využitie na riešenie vedeckých projektov  

Aktívna účasť na projektoch: 
1) LORICCOM (APVV-15-0719): Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií                                 

v manažmente chronických chorôb, 2016-2020. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Rajničová 
Nagyová, PhD. 
 

2) KEGA č. 007UPJŠ-4/2018: Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe 
účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych 
odborov. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. 
 
Podané a neschválené projekty:  
KEGA 2018  011UPJŠ-4/2018 Bezpečnosť pacienta v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti 

 
 

2. Posudzovateľská, oponentská a recenzná vedecká činnosť  
 

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  
Vypracovanie recenzných posudkov na vedecké monografie – 2 

1. Obročníková, A. a kol. Kvalita života s vybranými oftalmologickými ochoreniami.  
2. Hudáková, A. a kol. Nursing in Internal Medicine III. 

 
Vypracovanie recenzného posudku na vedecké práce v karentovaných časopisoch – 2 

1. Education and multicultural management of social organization in globalizing world. Journal 
Clinical Social Work and Health Intervention.  

2. The effect of quality of work life and job control on organizational indifference and turnover 
intention of nurses: A cross-sectional questionnaire survey. Central European Journal of Nursing 
and Midwifery.  

 
Vypracovanie recenzných posudkov na vysokoškolské učebné texty - 2 

1. Eliášová, A. Manuál ošetrovateľských postupov I.  
2. Obročníková, A. a kol. Analýza pracovnej záťaže sestier. 

 
Vypracovanie recenzného posudku na vedecké práce vo vedeckých recenzovaných časopisoch - 1 

1. Problematika sexuálneho násilia ako výzva pre špecializáciu sestier. 
 

PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. 
Vypracovanie recenzných posudkov na vedecké monografie – 1 
1. Miertová, M. Riziko pádu v ošetŕovatelské praxi u hospitalizovaných pacientů s neurologickým 

onemocněním. Praha : Grada Publishing, 2018. 135 s. 
 
 
 
Vypracovanie recenzných posudkov na vedecké práce v karentovaných časopisoch - 2 



1. Connection of burnout syndrome and global self-esteem among Polish nurses an midwives for 
International Nursing Review (IF 1,496) 

2. Impact of Leader-member-Exchange and team-member-Echange on Job satisfaction and turnover 
intention for International Nursing Review (IF 1,496) 

 
Vypracovanie recenzných posudkov na vedecké práce vo vedeckých recenzovaných časopisoch – 1 
1. Impacts of colorectal carcinomas on patient lives according to the priniples of conservation of 

personal and social integrity pre Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie 
 
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. mim. prof.  
Vypracovanie recenzných posudkov na vedecké monografie – 1 

1. Kilíková, M., Laca, P. a kol. Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca 
a ošetrovateľstvo VI..  
 

Vypracovanie recenzných posudkov na vysokoškolské učebné texty – 2 
1. Simočková, V. Základy psychológie pre zdravotnícke odbory 
2. Derňárová, Ľ. a kol. Špecifiká edukácie a starostlivosti u detí s Diabetes Mellitus 1. typu  

 
 

o iné významné posudzovateľské a expertné aktivity 
 

Členka pracovnej skupiny expertov poverených zostavením návrhu opisu študijného odboru 
Ošetrovateľstvo pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR  
(doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.) 
 
Projekt KEGA č. 003TTU-4/2019  - posudok (doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.) 
„Optimalizácia praktickej výučby v klinickom prostredí v študijnom odbore Ošetrovateľstvo “ 
 
Projekt KEGA č. 002TTU-4/2019  - posudok (doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.) 
„Multimediálna učebnica ošetrovateľských intervencií pre študentov nelekárskych a lekárskych 
študijných odborov“ 
 
Projekt KEGA č. 031TTU-4/2019  - posudok (doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.) 
„Multimediálny simulátor plánovania a overovania ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom 
ošetrovateľských  kazuistík“ 
 
Projekt KEGA č. 010TTU-4/2019  - posudok (PhDr. Jana Raková, PhD.) 
„Výučba predmetu Prvá pomoc pre nelekárske zdravotnícke odbory“ 
 
Projekt KEGA č. 015KU-4/2019  - posudok (PhDr. Jana Raková, PhD.) 
„Využívanie bariérových techník v prevencii a kontrole infekcií v ošetrovateľskej starostlivosti“ 
 
Projekt KEGA č.005KU/2019 – posudok (doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof.) 
„Zdravotná gramotnosť pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v kontexte možností jej 
determinácie edukačnou činnosťou zdravotníckych pracovníkov typu“ 
 
Projekt KEGA č. 009/PU/2019 – posudok (doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof.) 
„Aplikácia konceptu multidisciplinárneho tímového prístupu pre ambulantný manažment pacientov s 
chronickým srdcovým zlyhaním v kontexte zlepšovania zdravotnej starostlivosti, zvyšovania kvality 
výučby a integrácie s praxou“ 
 
Projekt KEGA č. 015KU/2019 – posudok (doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof.) 
„Využívanie bariérových techník v prevencii a kontrole infekcií v ošetrovateľskej starostlivosti“ 
 



KEGA č. 024 PU-4/2016 Člen Rady záverečnej oponentúry – (doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., 
mim. prof.) „Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s DM 1. typu“ 
 
 
3. Vedecké podujatia v roku 2018 
 

1. Aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry. Medzinárodné vedecko-odborné sympózium. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta. 8. 11. 2018 

      členky organizačného výboru vedeckého sympózia: doc. PhDr. Dimunová, PhD.;                        
      doc. PhDr. Zamboriová, PhD.,mim. prof.; PhDr. Raková, PhD.; PhDr. Sováriová Soósová, PhD. 

 
2. Piešťanský deň ošetrovateľstva: „Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc“. Vedecká 

konferencia s medzinárodnou účasťou. Piešťany: 19. – 20.4.2018 
     spoluorganizátorky vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: doc. PhDr. Dimunová, PhD.;      
     PhDr. Raková, PhD.; doc. PhDr. Zamboriová, PhD.,mim. prof. 

 
3.  Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. Kongres. Demänovská dolina, Jasná             

21. – 22. 6. 2018  
            členka  vedeckého výboru: doc. PhDr. Dimunová, PhD. 
 

4. Pôrodná asistencia – šanca na zmenu? Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zvolen: 
8.-9. 3. 2018 

           členka vedeckého výboru: doc. PhDr. Dimunová, PhD. 
 

5. Význam multiodborovej spolupráce v hospicopvej starostlivosti. Vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou. Bardejov: 21. – 22.6.2018 
členka vedeckého výboru: PhDr. Jana Sušinková, PhD.   

 
 
4. Významné vedeckovýskumné výsledky  
 
Oblasť výskumu 180 Lekárske, farmaceutické a iné nelekárske zdravotnícke vedy 
 
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách - 1 
DIMUNOVÁ, Lucia  - MOHNYÁNSZKI, Ferdinand  - RAKOVÁ, Jana: Pracovná záťaž v profesii 
sestry. 1. vyd.  Praha : Powerprint, 2018.  75 s. 
 
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch - 1 
GURKOVÁ, Elena - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária: Illness cognition and health-related quality of 
life of patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Nursing (IF 0,577). vol. 41, no. 1 
(2018), s. 29 - 37.  
 
ADM -Vedecké práce v zahr. čas. registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS - 2 
DIMUNOVÁ, Lucia (60%) - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária (30%) - MOHNYÁNSZKI, Ferdinand. 
Work-Related Factors Influencing Burnout Syndrome in Nurses. Clinical Social Work and Health 
Intervention (IF 1,62). vol. 9, no. 1 (2018), s. 25 - 30. 
 
DIMUNOVÁ, Lucia - DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, Zuzana - RAKOVÁ, Jana - BEDNAREK, 
Anna: Relationship between quality of life of lung cancer patients and smoking. Central European 
Journal of Nursing and Midwifery. vol. 9, no. 2 (2018), s. 812-817.  
 
5. Iné aktivity  

 
Škola obezity od 01. 02. 2018 začala spolupráca medzi Klinikou detí a dorastu LF UPJŠ a Detskou 
fakultnou nemocnicou v Košiciach a Ústavom ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach v rámci 



medziodborového ambulantného programu „Škola obezity“. Teoreticko-praktické edukačné stretnutia 
zamerané na liečbu obezity u detí prebiehajú pod vedením viacerých odborníkov (lekár, sestra, 
psychológ, asistent výživy, výživový poradca, fyzioterapeut a iní) a sú určené pre detského pacienta, jeho 
rodičov a súrodencov. Vybrané témy edukačného programu sú prezentované aj vysokoškolskými 
učiteľmi z nášho pracoviska, do odborných aktivít sú zapojení aj študenti z odboru ošetrovateľstva. 
 
Erasmus+ Ústav ošetrovateľstva navštívili zamestnankyne Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Počas tejto mobility boli prednášané témy zamerané na 
manažment kvality a bezpečnosť pacientov v študijnom programe ošetrovateľstvo. V rámci návštevy 
došlo k vzájomnému transferu poznatkov v oblasti výučby a výskumu. 
 
Florance roka  v danom akademickom roku sa konal 3. ročník súťaže „ Florance roka“ o najlepšiu 
sestru-študentku. Cieľom súťaže bola verifikácia teoretických vedomostí formou testov, kazuistík a 
preukázanie praktických zručností z oblastí ošetrovateľských intervencií. Z 184 prihlásených študentov 
zo Slovenska sa do top 20 prebojovala aj naša študentka Simona Vargová. Vo finále súťaže bola členkou 
tímu, ktorý získal celkovo najvyšší počet bodového hodnotenia a taktiež bola ocenená so svojim tímom v 
diciplíne „1-2-3 štart, resuscitácia.“ 
 
Univerzita bez hraníc Ústav ošetrovateľstva sa aktívne zapojil do projektu Univerzita bez hraníc. 
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítala žiakov základných škôl, ktorí sa 
dozvedeli informácie o zásadách zdravej výživy. Počas aktivity NAUČ SA HRAVO AKO JESŤ 
ZDRAVO diskutovali o zložení správneho jedálnička, o význame bielkovín, cukrov a tukov pre ľudský 
organizmus. 
 
Medická olympiáda na akcii realizovanej Spolkom medikov mesta Košice sa aktívne zúčastnilo 36 
študentov, ktorí súťažili v desiatich disciplínach. Jednu z nich zabezpečoval Ústav ošetrovateľstva. 
Študenti si na tomto stanovisku mohli vyskúšať auskultačné fenomény za pomoci simulátorov a správnu 
techniku podávania intramuskulárnych injekcií. 
 
 

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  
prednostka Ústavu ošetrovateľstva  


