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Hodnotenie Cieľov kvality Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne  

pre rok 2020  
 

 
Vedenie Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  stanovilo 
transparentné, verejne dostupné a reálne ciele vnútorného systému manažérstva kvality na 
obdobie roka 2020 v súlade s poslaním Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
a Fakulty zdravotníctva TnUAD a prostredníctvom nástrojov vnútorného systému manažérstva 
kvality (ďalej len „VSMK“) a nástrojov spätnej väzby zabezpečuje ich monitorovanie a hodnotenie 
tak, aby bol umožnený udržateľný rozvoj kvality študijných programov.  
Ciele kvality Fakulty zdravotníctva TnUAD boli stanovené v nadväznosti na politiku kvality TnUAD. 

Ciele kvality vychádzajú z výsledkov preskúmania Vnútorného systému manažérstva 
kvality TnUAD v smere zlepšovania systému pre nasledujúce oblasti a hodnotenia 
predchádzajúceho obdobia.  
 
 
A  Proces vzdelávania  
 
A Orientácia na uchádzača, študenta a rozvoj študijných programov  

 
Cieľ 1: udržať záujem uchádzačov o štúdium vo všetkých študijných programoch 
Proces: 

- prezentovať Fakultu zdravotníctva a jej študijné programy v regióne, mimo regiónu a v 
zahraničí prostredníctvom účasti na veľtrhoch vzdelávania 

- aktualizovať propagačný materiál Fakulty zdravotníctva (brožúry, letáky, video materiál, 
a pod.) 

- aktualizovať informácie o možnostiach štúdia prostredníctvom sociálnych sietí (FB, 
Instagram a pod.) 

- poskytovať informácie o možnostiach štúdia prostredníctvom Dňa otvorených dverí FZ 
- ponúknuť možnosť účasti študentom stredných škôl na prednáškach v rámci Týždňa vedy  

a techniky na FZ 
Očakávaný výsledok: stabilný záujem uchádzačov o štúdium na FZ 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
V tejto oblasti Fakulta zdravotníctva venuje maximálnu pozornosť. Všetky nové informácie o možnosti štúdia 
sú priebežne aktualizované prostredníctvom sociálnych sietí. Dňa 20.02.2020 bol na fakulte zorganizovaný 
Deň otvorených dverí. Z dôvodu pandémie COVID-19 neboli realizované Veľtrhy vzdelávania a Týždeň vedy 
a techniky.  V roku 2020 fakulta zaznamenala zvýšený záujem uchádzačov o štúdium. V roku 2020 to bolo 
o 64 uchádzačov viac ako v roku 2019, t. j. 10,85 %.  

 
 
Cieľ 2: poskytnúť vstupné informácie všetkým novoprijatým študentom o organizácii 
a zabezpečení štúdia v rámci informačného týždňa fakulty  
Proces: 

- zabezpečiť a realizovať školenie novoprijatých študentov fakulty o možnostiach získavania 
literárnych zdrojov najmä z databáz, o možnostiach vhodného postupu citovania 
a parafrázovania 

- zabezpečiť a realizovať školenie novoprijatých študentov fakulty o možnostiach používania 
informačných systémov univerzity (AIS, e-learning, ...) 
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- informovať novoprijatých študentov o možnostiach záujmových aktivít napr. UPC, 

univerzitné rádio, dobrovoľníctvo, študentská rada  
- informovať novoprijatých študentov o organizačnej štruktúre a činnosti Akademického 

senátu  
- informovať novoprijatých študentov o etikete správania sa na akademickej pôde 
- zabezpečiť a realizovať školenie novoprijatých študentov o efektívnom spôsobe učenia sa 

Očakávaný výsledok: pozitívna adaptácia novoprijatých študentov na vysokoškolské prostredie 
 

Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
Fakulta zdravotníctva po nástupe študentov poskytla v maximálnej miere všetky informácie ohľadne 
databáz, elektronických platforiem a o mimoštudijných aktivitách. Dňa 28.09.2020 bolo na fakulte 
realizované školenie novoprijatých študentov, na ktorom študenti dostali podrobné informácie o organizácii 
a harmonogramu štúdia, rozvrhu, možnostiach záujmových aktivít, o činnosti Akademického senátu FZ 
a Akademického senátu TnUAD, ako aj o  etikete správania sa na akademickej pôde. Dňa 01.10.2020 
prebiehalo školenie o práci s AIS-om a e-elarningom u študentov v bakalárskom stupni štúdia a dňa 
02.10.2020  u študentov v magisterskom stupni štúdia. O práci s literárnymi zdrojmi boli študenti informovaní 
formou prednášky, ktorú organizovala Univerzitná knižnica dňa 09.12.2020 prostredníctvom MS Teams, 
s povinnou účasťou študentov 1. ročníka.   

 
 
Cieľ 3: spätná väzba študenta  
Proces:  

- informovať študentov na konci semestra o ich možnosti hodnotenia konkrétnych predmetov 
z pohľadu obsahu, kvality, efektivity, a pod. v AIS 

- po ukončení daného semestra vyzvať študentov k hodnoteniu predmetov prostredníctvom 
dotazníka v AIS  

- vyhodnotiť dotazníky spokojnosti študentov s kvalitou výučby  
Očakávaný výsledok: počet zapojených študentov do spätnej väzby na konci každého semestra, 
udržanie kvality vzdelávania študentov  
 
Vyhodnotenie – vyhodnotenie bude doplnené   
Do hodnotenia kvality výučby sa študenti zapojili prostredníctvom dotazníka spokojnosti v AIS-e v súlade 
s časovým harmonogramom periodického hodnotenia spokojnosti študentov. Hodnotenie prebiehalo 
v období od 09.12.2019 – 07.02.2020 – ZS, do 30.03.2020 – 31.08.2020 - LS. Do hodnotenia sa zapojilo ... 
147 študentov, čo je 17,74 % z celkového počtu študentov          

 
 
B PROCES VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
 
 
Cieľ 1: udržať úroveň, kvalitu a počet publikačných výstupov v zmysle akreditačných kritérií  
Proces:  

- vyhodnotiť kvalitu a počet výstupov za predchádzajúci kalendárny rok  
- vyhodnotiť výkon a  finančný prínos za publikačnú činnosť na FZ – jednotlivo na katedry 
- prezentovať výsledky publikačnej činnosti jeden krát za akademický rok na stretnutí 

akademickej obce 
- udržať početnosť publikačných výstupov na úrovni roku 2019 s cieľom priebežne zvyšovať 

percentuálny podiel výstupov zverejnených v databázach WOS, SCOPUS.  
- u každého vedecko-pedagogického a výskumného zamestnanca fakulty na týždenne 

ustanovený pracovný čas dosiahnuť počet publikácií vo výške prepočítaného podielu 2, 0.   
Očakávaný výsledok: zvýšenie kvality a počtu publikačných výstupov v zmysle akreditačných 
kritérií 
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Vyhodnotenie – cieľ splnený čiastočne:  
V roku 2020 neboli prezentované výsledky publikačnej činnosti na stretnutí akademickej obce fakulty 
z dôvodu pandemickej situácie. Tieto výsledky boli prezentované v rámci kolégia dekanky. V roku 2020 bol 
zaznamenaný mierny pokles výstupov zverejnených v databázach WOS, SCOPUS oproti roku 2019 o 20,68 
% (rok 2019 – 29, rok 2020 – 23).  Finančný prínos za publikačnú činnosť za rok 2020 nie je možné vyčísliť, 
nakoľko dotácie za uvedené obdobie bude až v rozpočtovom roku 2022. Cieľ, aby každý vedecko-
pedagogický a výskumný zamestnanec  fakulty na týždenne ustanovený pracovný čas dosiahol počet 
publikácii vo výške prepočítaného podielu 2,0, bol splnený na 48,15 % (13 zamestnancov z celkového počtu 
27 zamestnancov). Do hodnotenia neboli zaradení traja zamestnanci (1 zamestnanec - MD, 2 zamestnanci – 
nastúpili  do pracovného pomeru v septembri 2020). Pokles bol zaznamenaný aj z dôvodu, že v roku 2020 
neboli organizované medzinárodné vedecké konferencie (Mamotrendy, ZdravLab, Chyby a omyly) 
s publikačnými výstupmi.  

 
 
Cieľ 2: vytvoriť stratégiu plánovania a tvorby projektovej činnosti  
Proces:  

- naplánovať stretnutie zástupcov katedier FZ v súvislosti s plánovaním novo podaných  
           projektov v zmysle aktuálnych výziev v termíne január 2021 

- na pracovnom stretnutí prezentovať obsahové zameranie riešených projektov a časovú  
kapacitu riešiteľov aktívnych projektov   

- kreovať projektové zámery novo podaných projektov 
- kreovať nové riešiteľské kolektívy v zmysle projektových zámerov 
- reagovať na aktuálne výzvy vedeckých agentúr 

Očakávaný výsledok: podanie minimálne jedného projektu v zmysle aktuálnych projektových 
schém 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
V hodnotiacom období boli podané štyri projekty:  

- Bariérové ošetrovateľstvo a manažment mimoriadnych epidemiologických situácii v klinickej praxi – 
multimediálna učebnica pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov.  (KEGA) 

- Interaktívna učebnica aplikácii fyzioterapeutických diagnostických intervencií v goniometrii. (KEGA) 
- Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUAD prostredníctvom vytvorenia simulačného 

a coworkingového centra. (Projekt z rozvojových fondov) 
- Analýza schopnosti tvorby biofilmu vybraných patogénnych mikroorganizmov u rizikových skupín 

jedincov z aspektu závažnosti priebehu infekcie koronavírusom SARS-CoV-2. (Grantová výskumná 
agentúra, Integrovaná infraštruktúra) 

Fakulta zdravotníctva v roku 2020 pokračovala  v riešení projektov:  
- Strach z pádu u seniorov v komunite a jeho psychosociálne dôsledky. (VEGA) 
- Vzťah medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami anorganicko-organických nanokompozitných 

vrstiev pre ochranu materiálov; Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 
(VEGA); 

- Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom obore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby 
klinickej praxe a trhu práce. ( KEGA) 

- Nastavenie procesov personálneho riadenia v nemocniciach a jeho vplyv na migráciu lekárov 
a sestier za prácou do zahraničia. (APVV) 

- Prevencia karcinómu prsníka: The Best fot the Breast; Grantová agentúra: Nadácia Tatra banky. 
- Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom  Univerzity tretieho veku pri 

TnUAD Trenčín; Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) – projekt v štádiu udržateľnosti. 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné 
vzdelávanie; Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) – projekt v štádiu udržateľnosti. 
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Cieľ 3: zvýšiť záujem študentov o využívanie programu Erasmus+ 
Proces:  

- zorganizovať informačné stretnutie koordinátora programu Erasmus+ so študentami 
študijných programov FZ (zimný semester 2020/21) s cieľom ponuky absolvovania 
študijných pobytov a stáží na zahraničných VŠ a zahraničných odborných pracoviskách 

- zo strany študentov, ktorí absolvovali pobyt/stáž v rámci programu Erasmus+ poskytnúť 
spätnú väzbu o skúsenostiach, pozitívach a negatívach z absolvovaného pobytu/stáže 

Očakávaný výsledok: efektívne využívanie programu Erasmus+ zo strany študentov FZ 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
Koordinátor Fakulty zdravotníctva pre Erasmus+ pravidelne v mesiaci november daného roka informuje 
študentov o možnosti absolvovania pobytov/stáži v rámci programu Erasmus+. V roku 2020 sa táto 
informovanosť konala prostredníctvom MS Teams podľa jednotlivých študijných programov v dňoch: 03.11, 
05.11., 12.11. a 19.11.2020.  
Vyslaní študenti – štúdium Erasmus+: 

- 5 študentov - Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnickych věd, Česká republika  
- 2 študenti - Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studii, Česká republika 

Vyslaní študenti – stáž Erasmus+: 
- 6 študentov - Fakultní nemocnice Brno, Česká republika  
- 5 študentov - LLL-Sanatorium Miramare, s.r.o. Lázne Luhacovice, Česká republika  
- 3 študenti - Uherskohradišťská nemoce, a. s. Uherské Hradište, Česká republika  
- 2 študenti - AquaKlim, s.r.o. Sanatoria Klimkovce, Česká republika  
- 2 študenti - Nemocnica Frýdek Místek, Česká republika  
- 1 študent - Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín, Česká republika  
- 1 študent - Vsetínská nemocnice, a. s. Vsetín, Česká republika  

Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
 

 
C Zodpovednosti, kompetencie a kvalita pracovníkov 

 
Cieľ 1: podporiť a zabezpečiť kvalifikačný rast pedagogických a vedecko-výskumných 
pracovníkov fakulty 
Proces: 

- optimalizovať personálne zloženie jednotlivých katedier s akcentom na primerané 
pedagogické úväzky, 

- aktívne monitorovať plnenie priebežných kritérií v procese zvyšovania kariérneho rastu 
zamestnanca, 

- detekovať potenciál zamestnancov pre kvalifikačný rast v 3. stupni vysokoškolského štúdia, 
v habilitačnom konaní, v inauguračnom konaní, 

- vytvoriť podporné prostredie pre kariérny rast zamestnanca najmä v procese prípravy pre 
ukončenie vysokoškolského štúdia 3. stupňa. 
Zabezpečiť v rámci fakulty:  
a) u jedného interného zamestnanca štúdium v 3. stupni vysokoškolského štúdia,  
b) u jedného interného zamestnanca podanie žiadosti o habilitačné konanie, 
 

Očakávaný výsledok: kvalifikačný rozvoj pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov 
fakulty, skvalitnenie výučby, posilnenie projektových zámerov fakulty a zvýšenie počtu a kvality 
vedecko-výskumných aktivít a výstupov 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  

a)   jeden interný zamestnanec ukončil vysokoškolské štúdium 3. stupňa,  
b)   jeden interný zamestnanec podal žiadosť o habilitačné konanie,  
c)   štyria interní zamestnanci získali manažérsky stupeň Master of Public Health (MPH). 
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Cieľ 2: rozvíjať vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov v súvislosti s ich 
predmetovou profiláciou 
Proces: účasť pedagógov fakulty na odborných seminároch a kurzoch zameraných na získanie 
vedomostí a odborných zručností  
Očakávaný výsledok: prenos nových informácií do vzdelávacieho procesu 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
V rámci zvyšovania odborných zručností pedagogických zamestnancov sa zamestnanci fakulty zúčastnili 
certifikačných kurzov a školení:  

a) Ako zvládnuť náročné a manipulatívne rozhovory.  
(PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., Mgr. Michaela Bobkowska, PhD., 
doc. PhD. Ľubica Ilievová, PhD., PhDr. Kamila Jurdíková, Trenčín, 04.03.2020); 

b) Zdokonaľovacie školenie expertov a posudzovateľov SNAS pre skúšobné a kalibračné laboratóriá 
(ISO/IEC 17025:2017) a organizátorov PT (ISO/IEC 17043:2010).  
(PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH, Bratislava, 21.10.2020). 

 
 
Cieľ: 3: zabezpečiť rozšírenie personálneho zabezpečenia fakulty 
Proces: vypísať a zrealizovať výberové konania podľa platnej legislatívy 
Očakávaný výsledok: 

- zabezpečiť prijatie minimálne jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent 
v študijnom programe Ošetrovateľstvo, 

- zabezpečiť prijatie minimálne jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent 
v študijnom programe Ošetrovateľstvo, 

- zabezpečiť prijatie minimálne jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent 
v študijnom programe Fyzioterapia, 

- zabezpečiť prijatie minimálne jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent 
v študijnom programe Fyzioterapia. 

 
Vyhodnotenie – cieľ splnený čiastočne:  
Fakulta zdravotníctva v rámci kvalifikačného rozvoja prijala v hodnotiacom období: 

- jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore Ošetrovateľstvo,   
- dvoch vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent v odbore Fyzioterapia, 
- jednému vysokoškolskému učiteľov vo funkcii odborný asistent v odbore Fyzioterapia bol zvýšený 

úväzok na 1,0. 

 
Cieľ 4: rozvíjať zručnosti v oblasti používania IT technológií v pedagogickom procese 
Proces: 

- zmapovať aktuálny počet vytvorených a používaných on-line testov v e-learningu 
- vytvoriť funkčné testy a nahradiť nepoužívané testy novovytvorenými testami 

Očakávaný výsledok: zvýšenie počtu on-line skúšobných testov vo vybraných predmetoch vo 
všetkých študijných programoch o 30%, efektívnejšie on – line skúšanie študentov 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
V súvislosti s pandemickou situáciou Covid-19 a prechodom na dištančnú formu vzdelávania, s ktorou súvisí 
aj hodnotenie študentov sa vytvorili funkčné testy na on-line skúšanie študentov.  

 
Cieľ 5: rozvíjať zručnosti v oblasti využívania elektronických vedeckých databáz  
Proces:  

- minimálne jedenkrát za rok organizovať v spolupráci s univerzitnou knižnicou odborné 
semináre o možnostiach využívaniach elektronických vedeckých  databáz  

Očakávaný výsledok: efektívne používanie elektronických vedeckých databáz pri tvorbe 
študijných materiálov, prednášok, vedeckých štúdií, projektových zámerov 
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Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
Odborný seminár organizovala univerzitná knižnica v zimnom semestri 09.12.2020.  

   
D Verifikovanie a prehlbovanie kvality vnútorného systému vzdelávania na fakulte 
 
Cieľ 1: zlepšovanie Vnútorného systému manažérstva kvality  

1. Realizovať plánované interné audity na preskúmanie dodržiavania cieľov kvality, ako aj  
preskúmanie dodržiavania a funkčnosti procesov uskutočňovaných na fakulte  internými 
audítormi vo všetkých procesoch, v počte minimálne 2.  

2. Na základe výsledkov interného auditu zabezpečiť plnenie požiadaviek internej 
dokumentácie na minimálne 98 % v riadiacich a podporných procesoch a minimálne 95 % 
v hlavných procesoch. 

3. Zabezpečiť revidovanie všetkých vnútorných predpisov na fakulte a ich zosúladenie so 
zákonom č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

4. Zvýšiť kategóriu klasifikácie laboratórií Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód 
v zdravotníctve a Verejného zdravotníctva na Biohazard 2.  

5. Zabezpečiť zverejnenie všetkých revidovaných vnútorných predpisov fakulty na intranete 
univerzity pre všetkých interných zamestnancov.  

6. Zabezpečiť zverejnenie vybraných dokumentov (Štatút fakulty, Politika kvality), pre 
verejnosť na webovom sídle fakulty.  

 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  

a) IAP – 06-20  sa na Fakulte zdravotníctva uskutočnil dňa 07.10.2020 pod vedením vedúceho audítora 
Ing. Evy Koišovej, PhD., MBA a člena previerkovej skupiny Ing. Marcely Galbovej,  za účasti 
dekanky fakulty a manažéra kvality fakulty. Interný audit bol zameraný na podporné procesy: 09 – 
Riadenie dokumentácie a záznamov, 10 – Správa majetku, 11 – Kontrola a zlepšovanie, 12 – 
Riadenie zariadení na monitorovanie a zlepšovanie s cieľom „Preveriť zhodu procesov 
s požiadavkami normy ISO 9001:2015, ako aj súlad so schválenými kartami procesov 
a požiadavkami podporných procesov so skutočnou realizáciou. IA bol vyhodnotený na 100 %, so 
slovným hodnotením „procesy sú v súlade s požiadavkami kariet procesov, kontrolované procesy sa 
javia ako funkčné a vyhovujú požiadavkám“.  

b) IAP 10-20 sa uskutočnil dňa 14.12.2020 pod vedením vedúceho audítora Mgr. Pavla Struhára, PhD. 
a člena previerkovej skupiny Ing. Borisa Jánskeho, za účasti dekanky fakulty, prorektorky pre 
výchovu a vzdelávanie (do 30.11.2020 vykonávala funkciu prodekanky pre vedu, výskum 
a medzinárodné vzťahy), prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.  Interný audit bol zameraný 
na hlavné procesy: 05 – Vzdelávanie, 06 – Vedecko-výskumná činnosť a 07 – Publikačná a edičná 
činnosť. Cieľom interného auditu bolo „Preveriť zhodu procesov s požiadavkami normy ISO 
9001:2015 v dokumentácii SMK, dodržiavanie postupu v dokumentácii SMK, ako aj celkovú 
implementáciu požiadaviek normy ISO 9001 do činnosti Fakulty zdravotníctva. Z dôvodu 
mimoriadnej pandemickej situácie sa interný audit uskutočnil na diaľku, na základe usmernenia 
predstaviteľa manažmentu pre kvalitu na TnUAD v Trenčíne Ing. Jaroslava Jambora, PhD. 
„Realizácia interného auditu na diaľku“ zo dňa 11.11.2020. IA bol vyhodnotený na 100 % bez 
slovného hodnotenia.  

c) V hodnotiacom období boli revidované vnútorné predpisy fakulty zosúladenie so zákonom č. 
131/2012 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2-FZ-004 Rokovací poriadok AS FZ TnUAD v Trenčíne zo dňa 15.10.2020 
3-FZ-002 Zásady volieb do AS FZ TnUAD v Trenčíne zo dňa 15.10.2020 
3-FZ-007 Smernica o záverečných prácach FZ TnUAD v Trenčíne zo dňa 27.11.2020.  
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d) Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne bola zaslaná žiadosť o zvýšenie 

klasifikácie laboratória Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a Verejného 
zdravotníctva na Biohazard 2. Žiadosť je v procese posudzovania a schvaľovania.  

e) Všetky revidované vnútorné predpisy sú zverejnené na intranete TnUAD v Trenčíne v súlade so 
zoznamom „Interná dokumentácia Fakulty zdravotníctva TnUAD“ a sú dostupné pre všetkých 
interných zamestnancov. 

f) Všetky vybrané vnútorné predpisy Fakulty zdravotníctva a TnUAD  v Trenčíne sú zverejnené na 
webovom sídle fakulty a univerzity.  

 
 
E Materiálno-technické zabezpečenie procesu vzdelávania 
 
Cieľ 1: vytvoriť podmienky práce pedagogických zamestnancov v prostredí Microsoft 
Teams (Office 365) 
Proces:  

- v spolupráci s IT oddelením zabezpečiť inštaláciu Microsoft Teams (Office 365) 
- v spolupráci s IT oddelením zabezpečiť školenie o vyžívaní  Microsoft Teams (Office 365) 

Očakávaný výsledok: efektívne využívanie Microsoft Teams (Office 365) v procese výučby 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
Všetkým zamestnancom Fakulty zdravotníctva bol nainštalovaný Microsoft Teams (Office 365) a následne 
zamestnanci absolvovali školenie o využívaní tohto programu. Pre skvalitnenie dištančnej výučby boli 
všetkým zamestnancom fakulty nainštalované kamery a slúchadla v celkovej hodnote 1296,00 EUR.  
 
 

Cieľ 3.: rozšíriť ponuku študijných materiálov pre študentov 
Proces: - doplniť zoznam knižných titulov v univerzitnej knižnici 

- vytvárať nové učebné texty a prednášky v súlade so študijnými programami a najnovšími 
poznatkami vedy a techniky a výsledkami vlastnej vedecko-výskumnej činnosti 
realizovanej na fakulte  

- vydať minimálne 2 vysokoškolské učebnice pre študentov 
- vydať minimálne 1 vedeckú monografiu 
- vytvárať študijný materiál prístupný on–line prostredníctvom e-learningu 

Očakávaný výsledok: inovácia knižničného fondu fakulty, zvýšenie dostupnosti študijných 
materiálov, zvýšenie publikačnej činnosti na fakulte 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
V súčasnosti má fakulta vydaných 24. knižných publikácii. Knižničný fond sa dopĺňa aj v univerzitnej knižnici. 
V roku 2020 bolo zakúpených 9 knižných publikácii. Zamestnanci fakulty najnovšie poznatky vedy a techniky 
prezentujú aj v časopise Zdravotnícke listy, ktorého vydavateľom je Fakulta zdravotníctva, a ktorý je od roku 
2019 indexovaný v databázach SCOPUS, EBSCO, DOAJ, ROAD, Bibliographia medica Slovaca a CiBaMed. 
Zároveň svoje výsledky vedy a techniky prezentujú aj v časopise vydávaným TnUAD „University Review“. 
Všetky články sú zverejnené na webovej stránke fakulty a univerzity (http://zl.tnuni.sk/index.php?id=3, 
http://ur.tnuni.sk/index.php?id=54). 
V sledovanom hodnotiacom období bola vydaná jedna monografia a 7 vysokoškolských učebníc pre 
študentov:  
Monografia:  
Matišáková, I.: Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom. Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-
80-8075-904-9. 
Vysokoškolské učebnice:  
Hulková, V.: Ošetrovateľské konceptuálne modely pre vzdelávanie a prax.  Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 
978-80-8075-923-0. 
Králová, E., Kantor, J.: Hudobná terapia v rámci fyzioterapie. Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-80-8075-
932-2. 
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Mastiliaková, D.: Konstruktivistické pojetí výuky ošetřovatelského procesu: Problémová výuka a učení. I. 
část. Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-80-8075-930-8. 
Mastiliaková, D.: Konstruktivistické pojetí výuky ošetřovatelského procesu: Problémová výuka a učení. II. 
část.  Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-80-8075-931-5. 
Štefkovičová, M., Litvová, S., Kašlíková, K.: Epidemiológia infekčných chorôb v praxi: vysokoškolská 
učebnica pre študentov odboru Verejné zdravotníctvo verzia lektor. Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-80-
8075-906-3. 
Štefkovičová, M., Litvová, S.: Epidemiológia infekčných chorôb v praxi: vysokoškolská učebnica pre 
študentov odboru Verejné zdravotníctvo verzia študent. Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-80-8075-907-0. 
Bučková, S.: Latinská medicínska terminológia pre študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve. Trenčín: TnUAD, 2020. ISBN 978-80-8075-905-6. 
 
Študijné materiály boli rozšírené aj on-line prostredníctvom e-learningu. Oproti roku 2019 sa počet zvýšil 
o 42 kurzov, celkový počet je 180 kurzov.   

 
Cieľ 4: vybaviť odborné seminárne miestnosti a laboratóriá modernými zdravotníckymi 
pomôckami a špeciálnymi prístrojmi 
Proces: - overiť dostatočné vybavenie seminárnych miestností a laboratórií podľa študijných 
odborov 

- vytvoriť zoznam potrebných pomôcok pre výučbu v nasledujúcom akademickom roku 
- kúpiť potrebné pomôcky 
- vytvoriť projektový zámer s cieľom zakúpenia pomôcok na základe vhodných projektových 

výziev  
Očakávaný výsledok: zlepšenie efektivity a kvality výučby 
 
Vyhodnotenie – cieľ splnený:  
Pomôcky a prístroje boli zakúpené na základe požiadaviek jednotlivých katedier. V rámci postupného 
materiálno-technického vybavenia seminárnych miestností boli zakúpené pomôcky a laboratórne prístroje 
v celkovej hodnote 62 510,00 EUR, z toho 61 477,00 EUR bolo pre Katedru LVMZaVZ na dobudovanie 
laboratóriá (napr. autoklav parný, mikroskop, spektrometer UV-VIS, destilačný prístroj, densilameter II., 
vodný kúpeľ GFL, ohrevné hniezdo, močový analyzátor).  Priebežne sa inovuje aj IKT, v roku 2020 bol 
realizovaný nákup vo výške 6 613,00 EUR (PC, notebook, multifunkčná tlačiareň).  

 
 
Vypracovala:  
Ing. Terézia Čögleyová 
tajomníčka fakulty, manažér kvality  
 

Vyhodnotenie cieľov kvality Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pre rok 2020 bolo schválené 
vo vedení Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne dňa 25.02.2021. Vedenie Fakulty zdravotníctva 
konštatuje, že stanovené ciele boli splnené takmer v plnom rozsahu.  

 

 

 

                                             .................................................................... 

                                                                                         PhDr. Iveta Matišáková, PhD.   
                                                                                                 dekanka FZ TnUAD 


