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FAKT alebo mýtus?

Pandémia 

zmenila 

naše 

životy!?

Život je proces, 

má svoje hodnoty, 

normy a artefakty = kultúru
10. marec 2020 



Znaky kultúry vysokej školy 
v Rožňave

Hodnota:   odborná spôsobilosť sa získava           
na akademickej pôde (online)

Norma:       realizácia akreditované programu 
v plnom rozsahu a kvalite, povinná 
účasť, aktívny prístup

Artefakt:    európsky profil absolventa 
regulovaného povolania



Ciele pracoviska

Zachovať kultúrne znaky vysokoškolského vzdelávania v oblasti:

• výchovy  a  vzdelávania (3 študijné programy, 15 ročníkov,               
zahraniční študenti)

• vedecko-výskumnej činnosti (PhD., doc., prof.,)

• publikačnej činnosti (študenti, akademická obec)

• projektovej činnosti, dobrovoľníctva...



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Online výučba



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Prezenčná výučba



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Praktická výučba



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Vystúpenie v Rádiu Regína

12. máj 2020 
„Sestry: hlas v popredí –
zdravie pre všetkých“



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Priebežné hodnotenia, klasifikované zápočty, skúšky



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania
Odovzdávanie diplomov absolventom

6. júl 2020, Bakalári ošetrovateľstva



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Spájanie teórie s praxou

Letná prax nutričných terapeutov: júl 2020,                              
Súdovce, Lisovňa Olej Hont, s.r.o. 



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

Stretnutie s protokolistkou



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania
13. apríl 2021 Štátne skúšky



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

13. apríl 2021 Štátne skúšky



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

14. máj 2021 slávnostné odovzdávanie diplomov



Návšteva zriaďovateľa 
29.05.2021



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

4. jún 2021 ukončenie odbornej praxe



Dôkazy kultúry v oblasti výchovy                              
a vzdelávania

15.03.2020 – presun do on-line systému vzdelávania

18.-19. jún 2021 Záchranárska súťaž

Organizátori – absolventi nášho pracoviska
Rozhodkyne, súťažiaci, študenti 



Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti
• X. ročník konferencie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek - spoluorganizátor

06. - 07. marec 2020, Poprad

študenti, pedagógovia



Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti
• Konferencia Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien

23. - 24. september 2020, Senec

Ďurišková, Ševčovičová, Hrindová



Biele srdce 2020

Laureátka Bc. Oľga Dzimková



Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti
• Medzinárodná vedecká konferencia „Ošetrovateľstvo a zdravie XII. Fyzioterapia a zdravie“

08. október 2020, Trenčín

Marunčiaková, Ševčovičová



15. -17. október 2020 Horný Smokovec

Molnárová, Rydzoň, Ševčovičová 

• 41. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 
lekárstva

Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti



• Medzinárodná vedecká konferencia 
Prax založená na dôkazoch                                      
v pomáhajúcich profesiách

Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti

13. november 2020, Michalovce

Ševčovičová, Rydzoň, Dzimková,  Ďurišková, Trnková



• VII. Študentská vedecká konferencia

Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti

24. marec 2021 České Budějovice

Čigášová, Saparová, Ševčovičová



Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti
• Medzinárodná konferencia „ Sestry ako vedúci hlas“

12. máj 2021

Trnková, Párnicová, Raušová, Hrindová, Ševčovičová



• 48. májové Hepatologické dni

Dôkazy kultúry v oblasti vedecko –
výskumnej činnosti

18. – 20. máj 2021, Donovaly

Čigášová, Ševčovičová



Dôkazy kultúry v oblasti publikačnej činnosti

Kolektív autorov, 2020:  

Zborník odborných prác

Kolektív autorov, 2021:  

Zborník vedeckých prác

Kolektív autorov, 2021:  

Odborná publikácia

Kolektív autorov, 2020:  

Odborná publikácia



Laca, P. , Laca S. 2020: 

Koncept filozofie...

Dôkazy kultúry v oblasti publikačnej činnosti

Laca, P. , Laca S. 2020: 

Z novodobých dejín...
Trnková, Matulníková, 

Ševčovičová, 2021: 

Determinanty...

Laca, P. , Laca S. 2021: 

Príbehy na rozjímanie...



Dôkazy kultúry v oblasti publikačnej činnosti

KILÍKOVÁ, M. - Self‐Reported Cultural Competence of Nurses 

Providing Nursing Care in Slovakia

HORÁČKOVÁ, K., 

ŠEVČOVIČOVÁ, A. et al. –

Paediatrics in Theresienstadt 

ghetto



Dôkazy kultúry v oblasti publikačnej činnosti

HRINDOVÁ, T. - KMECKOVÁ, L. 
Manažment agresivity pacientov

TRNKOVÁ, Ľ. - PARNICOVÁ, J. 
Menej známy  Vitamín skupiny B

ŠEVČOVIČOVÁ,  A.  
Na celoplošnom testovaní pomáhali 
aj rožňavské študentky

ŠEVČOVIČOVÁ,  A.- SEDLÁK, D. 
Anjeli smrti medzi zdravotníkmi

ŠEVČOVIČOVÁ, A. - BEDNÁROVSKÁ, D. 
Motivačné faktory pre výkon povolania                                                    
sestry v dôchodkovom veku

TRNKOVÁ, Ľ. - MALČEKOVÁ, A. 
Orechy vo výžive človeka

ĎURIŠKOVÁ, D. 
Sestra, ktorá za svoju oddanosť povolaniu zaplatila životom

TRNKOVÁ, Ľ.- GAŠPÁROVÁ, M. 
Potravinové alergie a intolerancie z pohľadu nutričného 
terapeuta

ŠEVČOVIČOVÁ, A. - BREJČÁKOVÁ, E. 
Spokojnosť s prácou zdravotníckych asistentov/praktických 
sestier z pohľadu sestier so skúsenosťami na tejto pozícii



Dôkazy kultúry v oblasti publikačnej činnosti

ŠEVČOVIČOVÁ,  A.  
Španielska chrípka – najsmrteľnejšia                                               
pandémia moderných dejín

ŠEVČOVIČOVÁ, A. - MIŇO, L. - SEDLÁK, D.
Cesta mužov do ošetrovateľstva 
v historickom kontexte

ŠEVČOVIČOVÁ, A.
Zakladateľka univerzitného vzdelávania

ŠEVČOVIČOVÁ, A. - MOLNÁROVÁ, M. 
Skúsenosti sestier s ošetrovaním stómie 

ĎURIŠKOVÁ, D.
Historická retrospektíva hygieny rúk

TRNKOVÁ, Ľ.- BOLLOVÁ, M. 
Význam výživy pri podpore imunity

ĎURIŠKOVÁ, D.. 
Ženy, ktoré prerazili v mužskom svete

RÁDI, J.- ŠEVČOVIČOVÁ, A.- LACA, P.
Zakladateľka univerzitného vzdelávania



Dôkazy kultúry v oblasti dobrovoľníctva

• Celoplošné testovanie COVID-19

7. - 8. november 2020
31. október - 1. november 2020



Dôkazy kultúry v oblasti dobrovoľníctva



Dôkazy kultúry v oblasti dobrovoľníctva
• Podpora rodinám v núdzi - október 2020

• Vianočná zbierka hračiek - december 2020





Čo nám pandémia doposiaľ vzala a dala?

Študent:

Stratené hodnoty a normy: 

• nízka úroveň spôsobilosti v sociálnej 
komunikácii (verbálna, neverbálna)

• absencia aktívneho prístupu k aktivitám 
v časti: seminár, cvičenie

• deficitný profil absolventa (teoretická, 
praktická rovina)

Pedagóg:

• sebaúcta a rozvoj kritického myslenia, 
kreativita

• odolnosť v dimenziách duševného 
zdravia

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI V INTERAKTÍVNOM VZDELÁVANÍ



Ďakujem za pozornosť Zdroje:
Ševčovičová,  A., Trnková, Ľ. Súkromný archív fotografií

Kilíková, M., Služobný archív fotografií

VŠ ZaSP sv. Alžbety, Detašované 
pracovisko  bl. Sáry Salkaházi, Rožňava

PhDr. Mgr. Ľubica Trnková, PhD., MPH 
PhDr. Andrea Ševčovičová, PhD., MPH
Odborné asistentky
E-mail: ada.sevcovicova@gmail.com 

dr.trnkovalubica@gmail.com 

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., MPH
Vedúca pracoviska
E-mail: m.kilikova@gmail.com 


