
Charakteristika vedeckého zamerania a výskumu pracovísk VŠZaSP sv. Alžbety              

v r. 2016 - 22 

 

 

1. Bratislava 

Ústav zdravotníckych disciplín 

Epidemiológia neinfekčných chorôb, stratégia vakcinácie proti COVID-I9, tropické choroby-

včasná diagnostika, skríning infekcií u migrantov, diagnostika a liečba malárie HIV a 

diagnostika TBC u migrantov, screening TB v trópoch, prevencia a včasná diagnostika 

obezity, surveillance endokarditíd, Gene X pert a PCR diagnostika vybraných tropických 

chorôb, (VZ, LVM, Tropické VZ) 

Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov, kvalita života a stravovania u seniorov, bezdomovcov 

(ZT, FyZ, OŠE) 

Farmakoekonomika,  farmakoepidemiológia ako súčasť finančného managementu v 

zdravotníctve na národnej a regionálnej úrovni 

 

Ústav sociálnej práce 

Sociálna práca s bezdomovcami, sociálna práca s migrantmi, prevencia Covidu bezdomovcov 

a migrantov 

Katedra psychológie, Katedra práva 

Prenatálna a perinatálna psychológia, vzťahové väzby matky a dieťaťa, screening drogových 

závislostí, rizikové faktory  nedrogových závislosti 

 

2. Fakulta ošetrovateľstva sv. Ladislava Nové Zámky 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, seniori a ďalšie rizikové skupiny, pôrodná asistencia 

a urgentné stavy (management katastrof) u migrantov, bezdomovcov, prevencia Covid-I9 u 

seniorov 

Sociálna práca s osobami s viacnásobným postihom, sociálna práca a rizikové faktory 

fyzického handicapu,  

Dobrovoľníctvo v štruktúrach pomáhajúcich profesií 

 

 

 

 



3. Inštitút misijnej a charitatívnej práce a tropického zdravotníctva sv. J. Pavla II.-Ba Polianky 

Prevencia a screening  malnutrície, HIV, TBC v trópoch, Rozvojová a misijná pomoc-

prepojenie na tropické krajiny a krajiny v konfliktných zónach, asistencia migrantov 

z konfliktov 

 

4. Inštitút sociálnej práce a ošetrovateľstva Pavla Blahu a sv. Jána z Boha                        

a Jána Havlíka, Skalica 

Rizikové faktory migrácie u maloletých bez sprievodu, Sociálna práca,  starostlivosť o rany, 

poranenia a chronické choroby neinfekčného pôvodu u bezdomovcov, rizikové faktory 

bezdomovectva, integrita bezdomovcov do pracovného procesu, sociálna práca s 

viacnásobným handicapom 

 

5. Inštitút bl. M. D. Trčku, Michalovce 

Sociálna práca s migrantmi vojnových konfliktov, prevencia a včasný záchyt sociálnej 

patológie utečencov, organizácia a management sociálnych služieb 

 

6. Inštitút - Ústav bl. P.P. Gojdiča, Prešov 

Ošetrovateľstvo u migrantov, terénne ošetrovateľstvo a komunitné ošetrovateľstvo u seniorov 

a rizikových skupín rómskeho etnika 

 

7. Ústav sv. ZJ Mallu, Košice 

Sociálne služby a ich management u vybraných veľkých komunít bezdomovcov 

 

8. Inštitút bl. Sáry Salkaházyiovej, Rožňava / Báčsky Petrovac 

Syndróm vyhorenia u pracovníkov sociálnych služieb a ošetrovateľstva, Management 

personálnych zdrojov a ich mobilizácia zo zahraničia pre potreby slovenského zdravotníctva 

 

9. Ústav bl. Anny Kolesárovej, Rimavská Sobota 

Sociálna práca s nezamestnanými a sociálne znevýhodnenými komunitami a minoritami 

 

10. Ústav sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 

Sociálna práca s nezamestnanými v podmienkach regiónu s vysokou pracovnou záťažou,    

sociálna práca so  znevýhodnenými komunitami 

 



11. Ústav Božieho Milosrdenstva Žilina / Trstená  

Sociálna práca s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, politika 

zamestnanosti na regionálnych princípoch 

 

12. Ústav sv. Filipa Neri Joshka Nairobi, Keňa a Ngogwe Buikwe, Uganda 

Vzdelávanie v primárnej prevencii maloletých pobytov na ulici, bezdomovectva a látkových 

závislostí, prevencia infekčných chorôb v slumoch. Screening kosáčikovej anémie, screening 

HIV, AIDS systémom outreaches, stopové prvky a ich úloha v kardiovaskulárnej mortalite 

 

13. Ústav sv. M. Kolbeho, Phnom Penh a sv. F. Xavier Kuala Lumpur, Malajzia            

Včasný screening oportúnnych infekcií AIDS, prevencia progresie HIV u detí a mládeže, 

domovy na polceste u sirôt veľkomiest JV Ázie 

 

14. Inštitút sv. Cyrila a Metoda, Partizánske 

Management sociálnej práce v podmienkach živelných, prírodných a vojenských katastrof. 

Prevencia nezamestnanosti na regionálnych princípoch v oblasti s meniacimi sa výrobnými 

prostriedkami. 

 

 

 

 


