
5. PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

ANNA MURGOVÁ 

 

15.9.2013 - trvá     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Detašované pracovisko Michalovce - Ústav bl. M. D. Trčku   

Ročník Prednášané predmety: 

1. ročník Bc. Teória ošetrovateľstva I. D/DK 

 Komunikácia v ošetrovateľstve D/DK 

 Ošetrovateľské postupy.  D/DK 

 Etika a filozofia v ošetrovateľstve 

  

  

2. ročník Bc. Teória ošetrovateľstva II. 

 Koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 

 Ošetrovateľstvo v chirurgii – cvičenia D/DK 

 Ošetrovateľstvo v paliatívnej starostlivosti Ex 

3. ročník Bc Ošetrovateľstvo v paliatívnej starostlivosti DK 

  

1. ročník 

Mgr 
Ošetrovateľstvo II  

2. ročník Mgr. Multikultúrne ošetrovateľstvo 

 

Pracovné činnosti: 

- Vedenie prednášok 

- Vedenie seminárov 

- Vedenie cvičení 

- Vedenie praktických cvičení 

- Hodnotenie študentov 

- Vedenie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania 

- Vedenie doktorandov - špecialista 

- Oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania 

- Konzultácie pre študentov 

- Tvorba študijných materiálov 

- Zabezpečovanie odborných praxí študentov 

- Príprava štátnych záverečných skúšok študentov v prvých dvoch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania 

- Príprava praktických štátnych záverečných skúšok študentov v prvom stupni 

vysokoškolského vzdelávania 



- Skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch 

- Člen komisie na štátnych magisterských skúškach 

- Organizovanie vedeckých, odborných podujatí 

- Zabezpečovanie exkurzií – Prešov 

- Podaný a realizovaný projekt Trnavskej univerzity s mestom Michalovce – autor 

projektu 

- Zúčastňovanie sa na výskumnej činnosti pracoviska – podaný projekt VEGA 

- Spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí. 

 

  



 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča Prešov 

 

Akademický rok 2013/2014: 

 

Ročník Prednášané predmety: 

1. Bc. Teória ošetrovateľstva I. 

 Teória ošetrovateľstva II. 

 Ošetrovateľské postupy 

 Etika a filozofia v ošetrovateľstve 

2. Bc. Koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 

 

 

Diplomové práce 

Bc. Jozef Haniš 
Chronické ochorenie dieťaťa a jeho vplyv na funkčnosť 

rodiny 
oponent 

Bc. Beáta Kmecová 
Kontrola kvality poskytovania ošetrovateľskej 

starostlivosti formou ošetrovateľských štandardov 
oponent 

Bc. Anežka Rovňáková 
Hodnotenie kvality domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

u pacientov v regióne Trebišov 
oponent 

Bc. Lucia Šefarová 
Etický a právny prístup zdravotníckych pracovníkov k 

pacientovi počas hospitalizácie 
oponent 

 

 

Akademický rok 2014/2015: 

 

Ročník Prednášané predmety: 

1. Bc. Teória ošetrovateľstva I., II. 

 Ošetrovateľské postupy 

 Etika a filozofia v ošetrovateľstve 

2. Bc. Koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 

 Teória ošetrovateľstva III. 

 Komunikácia v oše. 

 Paliatívne oše. 

3. Bc. Teória oše. starostlivosti 

 

Bakalárske práce 

Dana Titová 
Podiel sestry na prevencii nozokomiálnych nákaz u 

pacienta v bezvedomí 
školiteľ 

Jana Vitkovičová Špecifiká komunikácie s geriatrickým pacientom školiteľ 

Silvia Bužová 
Bazálna stimulácia u predčasne narodeného novorodenca 

v kontexte ošetrovateľstva 
oponent 

Andrea Čobejová 
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o nezrelého 

hypotrofického novorodenca 
oponent 



Renáta Kolpaková 
Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s 

hyperbilirubinémiou 
oponent 

Katarína Kubíková 
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s 

chronickou srdcovou slabosťou 
oponent 

Františka Salajová Detská sestra minulosť či budúcnosť na Slovensku oponent 

 

Diplomové práce 

Bc. Marta Chomjáková Práva pacienta pred operačným výkonom oponent 

Bc. Miroslava Pavučková Bezpečnosť pacienta na operačnej sále z pohľadu sestry oponent 

 

Člen komisie pre štátnu skúšku, bakalársky stupeň štúdia – 28. 05. 2015, 27. 08. 2015 

Člen komisie pre štátnu skúšku, magisterský stupeň štúdia – 25. 05. 2015, 27. 08. 2015 

 

 

  

Akademický rok 2015/2016: 

 

Ročník Prednášané predmety: 

1. Bc. Dejiny a teória ošetrovateľstva 

 Etika a filozofia v ošetrovateľstve 

 Ošetrovateľské postupy  1 

 Ošetrovateľské postupy  2 

 Teória ošetrovateľstva II. 

2. Bc. Teória ošetrovateľstva III. 

 Komunikácia v ošetrovateľstve 

 Koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 

1. Mgr. Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 

4. Bc. Hygiena detí a mládeže 

 

Bakalárske práce 

Mária Gondžurová Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných seniorov školiteľ 

Lenka Jurišová Edukácia pacienta s rizikom arterosklerózy oponent 

Katarína Potočňáková Mobbing u sestier oponent 

Janka Štefaníková 
Význam edukácie v prevencii akútnych hnačkových ochorení u 

detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
oponent 

Peter Zavacký Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov s tuberkulózou pľúc oponent 

Štefan Mašlár 
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s 

hydrocefalom 
oponent 

Júlia Fábová Kollárová Ošetrovateľská starostlivosť  u detí s atopickým  ekzémom oponent 

Žaneta Slovinková 
Ošetrovateľský proces u pacienta s preležaninou podľa modelu 

Dr. Marjory Gordonovej 
oponent 

Mária Šoltysová 
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ulceróznou 

kolitídou 
oponent 

Lucia Eliášová  
Vplyv životného štýlu na vývin komplikácií vredovej choroby 

žalúdka 
oponent 



Judita Haršaníková 
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov 

s hemoragickou náhlou cievnou mozgovou príhodou 
oponent 

 

Diplomové práce 

Bc. Mária Čechutyová 
Význam ošetrovateľstva pri posudzovaní funkčného stavu 

seniorov v domácej starostlivosti 
oponent 

Bc. Renáta Čičátková Etické princípy v transkultúrnom ošetrovateľstve oponent 

Bc. Kristína Janošková Problematika klostrídiovej infekcie v kontexte ošetrovateľstva oponent 

Bc. Veronika Marhefková 
Inovatívne postupy komplexnej zdravotnej starostlivosti 

o pacienta po infarkte myokardu zamerané na kvalitu života 
oponent 

Bc. Miriama Staviarská Ochrana a bezpečnosť pacienta pri anestézii v chirurgii oponent 

Bc. Jana Tatarková Uplatnenie multikutúrneho ošetrovateľstva v pediatrii oponent 

Bc. Lucia Valigová 
Sekundárna prevencia ateroslerózy ciev dolných končatín 

v ošetrovateľskej starostlivosti 
oponent 

Bc. Ľuboslava Vranovská 
Vplyv pohybových aktivít na kvalitu života seniorov 

v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení 
oponent 

 

Člen komisie pre štátnu skúšku, bakalársky stupeň štúdia – 16. – 19. 05. 2016,  

           1. – 2. 06. 2016 

Člen komisie pre štátnu skúšku, bakalársky stupeň štúdia – 23. -25. 08. 2016 

Člen komisie pre štátnu skúšku, magisterský stupeň štúdia + rigorózne konanie – 26. 08. 

2016 

 

 

 

 

  



PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

 

PhDr. ANNA MURGOVÁ, PhD. 

ZOZNAM DIPLOMANTOV 

 

 

Magisterské práce 

2012/2013 FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave 

 

DUBECKÁ  ZUZANA Systém zdravotníckej starostlivosti ako subkultúra 

  

  

KOVALIKOVÁ ADRIANA Vplyv psychosociálnych faktorov na dojčenie nezrelého dieťaťa 

  

  

PETROVÁ ANTÓNIA Meracie a hodnotiace škály ako súčasť intenzívnej ošetrovateľskej  

 starostlivosti 

 

2013/2014  FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave 

 

DIŠKANCOVÁ ADRIANA Fyzická a psychická záťaž v práci sestry na OSIM pri poskytovaní  

 ošetrovateľskej starostlivosti 

  

DOVHUNOVÁ RENÁTA Úloha sestry pri zapájaní rodičov do ošetrovateľskej starostlivosti  

 

predčasne narodeného novorodenca 

 

PEREXTOVÁ ADRIANA Úloha sestry pri zapájaní príbuzných do ošetrovateľskej starostlivosti 

 

o pacienta po cievnej mozgovej príhode 

 

TAKÁČOVÁ MIROSLAVA Fyzická a psychická záťaž v práci sestry na OAIM pri poskytovaní  

 ošetrovateľskej starostlivosti 

 

2014/2015    VŠZaSP sv. ALŽBETY    

 LÝDIE MARTINKOVÁ                  Význam prevencie u pacientov s chronickou  

                                                            obštrukčnou chorobou pľúc 

 

 MARTINA ANGELOVIČOVÁ       Psychická záťaž sestier pracujúcich v hospicoch 

 LUCIA KRIDLOVÁ                        Úroveň uspokojovania potrieb hospitalizovaných 

pacientov 

 KRISTÍNA ŠAFFOVÁ                    Spokojnosť hospitalizovaných pacientov 

                                                           s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti 



 

 ĽUBOMÍR KOŽIAK                       Úroveň vedomostí sestier o násilí páchanom na senioroch 

 

 

2015/2016 VŠZaSP sv. ALŽBETY  

 

VERONIKA NINAČOVÁ                Hodnotenie bolesti posudzovacími škálami  

                                                           v ošetrovateľskej praxi 

 

ADELA GAJDOŠOVÁ                     Vplyv ošetrovateľstva na životný štýl adolescentov 

TERÉZIA MISÁROVÁ                    Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta 

                                                           s rozsiahlymi popáleninami 

 

TATIANA ZUBOVÁ                        Vplyv prostredia na uzdravovací proces 

ADELA KALAYOVÁ                      Úroveň prevencie vzniku dekubitov pri poskytovaní  

                                                           ošetrovateľskej starostlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

PhDr. Anna Murgová, PhD. 

 

Oponentské posudky diplomových prác 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

BRATISLAVA 

 

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA  

V PREŠOVE 

 

Odbor: Ošetrovateľstvo 

Oponentské posudky Mgr. 2016 

Bc. NIKOLETA CIBUĽAŠOVÁ:  Spolupráca sociálneho pracovníka s dieťaťom 

                                                      s Downovým syndrómom v rodine a v štátnych zariadeniach 

 

Bc. MIRIAMA STAVIARSKÁ:  Ochrana a bezpečnosť pacienta pri anestézii v chirurgii 

Bc. RENÁTA ČIČATKOVÁ: Etické princípy v transkultúrnom ošetrovateľstve 

Bc. MÁRIA ČECHUTYOVÁ: Význam ošetrovateľstva pri posudzovaní funkčného stavu 

                                                   seniorov v domácej starostlivosti 

Bc. LUCIA VALIGOVÁ: Sekundárna prevencia aterosklerózy ciev dolných končatín  

                                           v ošetrovateľskej starostlivosti 

Bc. JANA TATARKOVÁ: Uplatnenie multikultúrneho ošetrovateľstva v pediatrii 

Bc. VERONIKA MARHEFKOVÁ: Inovatívne postupy komplexnej zdravotnej starostlivosti 

                                                       o pacienta po infarkte myokardu zamerané na kvalitu života 

 

Bc. KRISTÍNA JANOŠKOVÁ: Problematika klostrídiovej infekcie v kontexte  

                                                     ošetrovateľstva 

Bc. IVANA BUTKOVSKÁ: Domáca ošetrovateľská starostlivosť o onkologického pacienta 

Bc. EMÍLIA DOLINIČOVÁ: Edukačný proces rodičov u dieťaťa s febrilnými kŕčmi 

Bc. EVA UHRINOVÁ: Edukácia dojčiacich matiek (technika dojčenia) 

Bc. JANA ROŠOVÁ: Špecifiká v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti 

Bc. ANNA KIČINKOVÁ: Etické aspekty komunikácie sestry s pacientom 

Bc. MILENA SABOVÍKOVÁ: Súčasné možnosti prevencie chrípky u detí 

Oponentské posudky Mgr. 2015 

Bc. MARTA CHOMJÁKOVÁ: Práva pacienta pred operačným výkonom 



Bc. MIROSLAVA PAVUČKOVÁ: Bezpečnosť pacienta na operačnej sále z pohľadu sestry 

 

Oponentské posudky Mgr. 2014 

Bc. JOZEF HANIŠ: Chronické ochorenie dieťaťa a jeho vplyv na funkčnosť rodiny 

Bc. BEÁTA KMECOVÁ: Kontrola kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  

                                           formou ošetrovateľských štandardov 

 

Bc. LUCIA ŠEFAROVÁ: Etický a právny prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientovi  

                                           počas hospitalizácie 

 

Bc. ANEŽKA ROVŇÁKOVÁ: Hodnotenie kvality domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

                                                    u pacientov v regióne Trebišov 

 

 

Odbor: Sociálna práca 

Oponentské posudky Mgr. 2016 

Bc. ĽUBOSLAVA VRANOVSKÁ: Vplyv pohybových aktivít na kvalitu života seniorov 

                                                           v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení 

 

 

 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. METÓDA D.TRČKU MICHALOVCE 

Odbor: Sociálna práca 

Oponentské posudky Mgr. 2016 

Bc. ZUZANA REVICZKÁ: Podmienky ovplyvňujúce kvalitu života seniorov v zariadeniach 

                                               sociálnych služieb 

 

Bc. MAGDALÉNA BELÁNOVÁ: Sociálne dôsledky choroby Diabetes mellitus na dieťa 

                                                         a rodinu 

 

RNDr. Bc. PETER TOMKO: Sociálna práca s diabetikom a jeho rodinou so zameraní 

                                                na edukáciu 

 

Oponentské posudky Mgr. 2015 

Bc. KATARÍNA HUDÁKOVÁ: Vplyv sociálneho prostredia na zdravotný stav dieťaťa 

Bc. SIMONA HIRKOVÁ: Starostlivosť o seniorov a jej vplyv na kvalitu života 

Bc. TATIANA FENÁROVÁ: Úloha sociálnej práce v konfliktných rodinách 

Oponentské posudky Mgr. 2014 

Bc. MONIKA BODÁKOVÁ: Špecifické znaky paliatívnej a hospicovej starostlivosti ako  

                                                 súčasť života v profesii sociálnej práce 

 

Bc. MARIANNA SMOLEJOVÁ: Implementácia dobrovoľníkov v zariadeniach sociálnych  



                                                       služieb v zemplínskom regióne 

 

Bc. MIROSLAV JANOŠKO: Vplyv choroby na sociálny život človeka 

Bc. LENKA NOVOTNÁ: Sociálna práca so seniormi v zariadení pre seniorov 

                                           v Michalovciach 

 

Oponentské posudky Mgr. 2013 

Bc. ADRIANA MALÍKOVÁ: Význam svojpomocných skupín a sociálnych pracovníkov 

                                                  v živote ľudí s cystickou fibrózou a ich rodín 

 

Bc. KLAUDIA ŠUGROVÁ: Vplyv edukačných aktivít na úpravu životosprávy pri ochorení 

                                                Diabetes mellitus 

Bc. MARTINA GAVORNÍKOVÁ: Dieťa s diagnózou Diabetes mellitus a sociálna pomoc  

                                                          jeho rodine 

Bc. JANKA PAVLUSÍKOVÁ: Sociálno-spoločenské problémy rodín s dieťaťom s ochorením 

                                                    Diabetes mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

PhDr. Anna Murgová, PhD. 

 

Školiteľ bakalárskych prác 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

BRATISLAVA 

 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. METÓDA D.TRČKU MICHALOVCE 

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V 

PREŠOVE 

 

Odbor: OŠETROVATEĽSTVO 

Rok 2016 

MÁRIA GONDŽUROVÁ - Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných seniorov 

KATARÍNA MARCINOVÁ - Úloha sestry pri uspokojovaní psychosociálnych potrieb  

                                                  onkologických pacientov 

 

SLAVKA SIVÁKOVÁ - Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s ochorením  

                                          Diabetes mellitus. 

 

Rok 2015 

JANA VITKOVIČOVÁ - Špecifiká komunikácie s geriatrickým pacientom 

DANA TITOVÁ - Podiel sestry na prevencii nozokomiálnych nákaz u pacienta v bezvedomí 

JANA GREŠOVÁ - Podiel sestry v prevencii karcinómu krčka maternice 

EVA ŠINAJOVÁ - Úloha sestry v prevencii dehydratácie geriatrických pacientov 

JANA FABIAN MARKO - Úloha sestry pri prevencii karcinómu prsníka 

Rok 2014 

KATARÍNA KVOČKOVÁ - Edukačný proces u pacienta s ochorením celiakia. 

TATIANA ZUBOVÁ – Špecifiká v prevencii nozokomiálnych nákaz v chirurgických  

                                       Odboroch 

 

Rok 2011 

OĽGA MIŽÁKOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s popáleninou ruky 

                                     a hrudníka podľa konceptuálneho modelu Oremovej 

 

RENÁTA KARCHŇAKOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

                                                s diagnózou Ca pľúc podľa konceptuálneho modelu Gordonovej 



 

KATARÍNA ODRUHOVSKA - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dojča s diagnózou 

                                                     akútna gastroenteritída podľa konceptuálneho modelu 

                                                     Marjory Gordonovej 

 

Odbor. SOCIÁLNA PRÁCA  

ROK 2014 

DUŠANA KUCKOVÁ - Sociálne služby v zariadeniach pre seniorov 

ROK 2011 

ALENA FINDRIKOVÁ - Sociálna práca zameraná na rodiny s postihnutým dieťaťom 

 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE  

TRNAVA, PRACOVISKO MICHALOVCE 

Školiteľ Bc. prác 

Odbor: OŠETROVATEĽSTVO 

 

Bc. práce 2011/12 

 

ADRIANA DIŠKANCOVÁ  - Periopoeračná starostlivosť o pacienta s diagnózou septoplastika 

  

 

RENÁTA DOVHUNOVÁ -  Špecifická starostlivosť o prematúrneho novorodenca 

  

 

EDITA ONTKOCOVÁ -  Úloha sestry pri ošetrovaní dieťaťa s Downovým syndrómom 

 

 

                       Bc. práce 2012/13 

                       EVA JELOVÁ - Podiel ošetrovateľstva na informovanosti, získavaní zručností u laickej verejnosti 

                                                    pri poskytovaní predlekárskej pomoci 

                       MÁRIA PETROVAJOVÁ – Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diagnózou 

                                                                      Diabetes mellitus 

 

 

  



PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

PhDr. Anna Murgová, PhD. 

 

Oponentské posudky bakalárskych prác 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

BRATISLAVA 

 

1. ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA 

            V PREŠOVE 

2. DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. METÓDA D.TRČKU MICHALOVCE 

3. TRNAVSKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ 

PRÁCE  TRNAVA, PRACOVISKO MICHALOVCE 

 

Odbor: Ošetrovateľstvo 

Oponentské Bc. 2016 

JANKA ŠTEFANÍKOVÁ - Význam edukácie v prevencii akútnych hnačkových ochorení  

                                              u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

PATRÍCIA DUNDOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenziou 

MÁRIA ŠOLTYSOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ulceróznou  

kolitídou 

 

LENKA JURIŠOVÁ - Edukácia pacienta s rizikom aterosklerózy 

PETER ZAVACKÝ - ošetrovateľská starostlivosť u pacientov s tuberkulózou pľúc 

JÚLIA FÁBOVÁ KOLLÁROVÁ - ošetrovateľská starostlivosť u detí s atopickým ekzémom 

ŠTEFAN MAŠLÁR - Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s hydrocefalom 

KATARÍNA POTOČŇÁKOVÁ - Mobbing u sestier 

ŽANETA SLOVINKOVÁ - Ošetrovateľský proces u pacienta s preležaninou podľa 

                                               Dr. Marjory Gordonovej 

 

BEÁTA MAJLINGOVÁ - Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u detského pacienta  

                                            s bronchopneumóniou 

 

CSILLA KATKÓOVÁ - Preventívne opatrenia u pacientov s preležaninami 

Mgr. MARIÁN CAPCARA - Edukácia rodičov detí s diagnózou Laryngitída 

VERONIKA KOHUTOVÁ - Špecifické prístupy sestry pri práci s deťmi 



LUCIA ELIAŠOVÁ - Vplyv životného štýlu na vývin komplikácii vredovej choroby žalúdka 

JUDITA HARŠANÍKOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s  

                                                hemoragickou náhlou cievnou mozgovou príhodou.  

 

Oponentské Bc. 2015 

SILVIA BUŽOVÁ - Bazálna stimulácia u predčasne narodeného novorodenca v kontexte  

                                  ošetrovateľstva 

 

ANDREA ČOBEJOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o nezrelého hypotrofického 

                                          novorodenca. 

 

KATARÍNA KUBÍKOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov 

                                               s chronickou srdcovou slabosťou 

 

FRANTIŠKA SALAJOVÁ - Detská sestra minulosť či budúcnosť na Slovensku 

RENÁTA KOLPÁKOVÁ - Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca  

                                              s hyperbilirubinémiou 

 

MÁRIA KUNČOVÁ - Edukácia rodičov obéznych deti v mladšom školskom veku. 

MIROSLAVA SILANIČOVÁ - Informovanosť verejnosti o paliatívnej a hospicovej  

                                                     starostlivosti 

 

EMÍLIA PETRIKOVÁ - Špecifické ošetrovateľské intervencie pri poskytovaní 

                                         ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s diagnózou demencia 

 

LUKÁŠ KOLESÁR - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou 

MGR. LENKA MOCHOROVČÁKOVÁ - Onkologický pacient v kontexte holizmu 

JAKUB BUZALKA - Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri laparoskopickej operáci 

                                     žlčníka 

 

JANA ČABRÁKOVÁ - Sestra ako objekt mobbingu v zdravotníckych zariadeniach 

Oponentské Bc. 2014 

MGR. LUCIA RANIAKOVÁ - Edukácia pacienta s diabetes mellitus závislom na inzulíne 

JÁN ŠOGAN - Primárna prevencia drogových závislostí u žiakov stredných škôl 

MÁRIA GEROVÁ - Prežívanie pacientov po infarkte myokardu 

 

MARTA KUKUČOVÁ - Sestra z filozofického pohľadu autoriek vybranýchošetrovateľských  

                                          koncepčných modelov 

 

Bc. ĽUBICA NOVÁKOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť u pacienta 

                                                 so zlomeninou predkolenia 

 

DUŠANA TURČÍKOVÁ - Edukácia pacienta s diabetes mellitus nezávislom na inzulíne 



MILENA SABOVÍKOVÁ - Práva a povinnosti rodičov pri očkovaní dieťaťa 

JANKA BAČOVÁ - Komplexná ošetrovateľská starostlivosť u pacientov so zlomeninou  

                                   panvových kostí. 

 

KATARÍNA FEDOROVÁ - Edukácia pacienta s diabetes mellitus nezávislom na inzulíne. 

 

Odbor: Sociálna práca 2016 

Oponentské Bc. 2016 

JANA PUŠKÁROVÁ - Význam centier sociálneho poradenstva a edukácie pre klientov 

                                       s diagnózou diabetes mellitus 

 

MICHAELA ČAKURDOVÁ - Uplatnenie sociálneho pracovníka v paliatívnej starostlivosti 

ANNA ĎURICOVÁ - Vplyv edukácie na klientov s diabetes mellitus 2. typu 

ĽUBICA MASTIĽAKOVÁ - Sociálny pracovník v sociálnom poradenstve 

Oponentské Bc. 2015 

VIKTÓRIA MURINOVÁ - Alkoholová závislosť u bezdomovcov 

ZUZANA SÁSOVÁ - Sociálny vplyv rodiny na výchovu dieťaťa 

DOMINIKA ČABAKOVÁ - Sociálne dopady späté s legalizáciou marihuany v spoločnosti 

ANITA KOLODYOVÁ CSORBOVÁ - Význam sociálnej práce v zdravotníckom zariadení 

Oponentské Bc. 2014 

Mgr. LUCIA RANIAKOVÁ - Edukácia pacienta s diabetes mellitus závislom na inzulíne 

Oponentské Bc. 2013 

JOZEFÍNA FRONTOVÁ - Sociálno - patologické javy v generačnej rodine. 

DENISA KYCOVÁ - Možnosti prevencie násilia páchaného na deťoch 

SLÁVKA PIVOVARNÍKOVÁ - Komunikácia v sociálnej práci 

JAROSLAVA DROBŇÁKOVÁ - Komunikačné zručnosti sociálneho pracovníka pri práci 

                                                        s problémovým klientom 

 

IVANA KUCOVÁ - Rodinná výchova a jej vplyv na vývin osobnosti dieťaťa 

RADOSLAVA GRECOVÁ - Rodina a jej vplyv na výchovu 

ANNA BUDAIOVÁ - Nezamestnanosť ako aktuálny problém mladej generácie 

 

  



TRNAVSKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE  

TRNAVA, PRACOVISKO MICHALOVCE 

Oponentské Bc. práce 2012/13 

SURÁKOVÁ  ALENA Stravovacie návyky detí hospitalizovaných na Detskej klinike alebo   

 vo vybraných  detských ambulanciách v Košickom kraji 

 

LANCOŠOVÁ KATARÍNA Stres v práci sestry na psychiatrickom oddelení 

  

 

HREŠANOVÁ ŽANETA Efektivita ošetrovateľského procesu z pohľadu sestry 

  

 

ČERŇOVÁ – GAJDOŠOVÁ 

ZUZANA Nové trendy ošetrovania dekubitov v ošetrovateľskej praxi 
 
 
 


