
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1987 Pedagogika - starostlivosť 

o chorých

1987 Pedagogika - starostlivosť 

o chorých

2001 Ošetrovateľstvo

2009 Ošetrovateľstvo

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2004 - doteraz

1987 - 2005

IV.c Rok / Year

2017

2010

1997

I.1 Priezvisko / Surname Frčová

I.2 Meno / Name Beáta

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Ruský jazyk a kultúra - tlmočník-prekladateľ - Bc.

Anglický jazyk - L3 úroveň / mierne pokročilí

Master of Public Health - špecializácia

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazyková škola SPEAK Banská Bystrica

Škola verejného zdravotníctva - SPAM Bratislava, 

I.7 Pracovné zaradenie / Position funkčné miesto docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address beata.frcova@szu.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16955

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Trnavská univerzita v Trnave/Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce

II.4 Titul docent / Associate professor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave/ Fakulta 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

ošetrovateľstvo

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

31.1.22

I.11 ORCID iD 3 45558693416

III.b Inštitúcia / Institution

Slovenská zdravotnícka univerzita

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees doc. PhDr.Bc. PhD., MPH

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1963

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v 

Banskej Bystrici

Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta

Vysokoškolský pedagóg

Učiteľ odborných predmetov

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

0

2

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I.+II.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I. ošetrovateľstvo/Nursing

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

teória ošetrovateľstva

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

1

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

78

5

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

53

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

ošetrovateľstvo

ošetrovateľstvo

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

ošetrovateľstvo

sociológia urgentná zdravotná starostlivosť

sociológia fyzioterapia

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

sociológia

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 

filozofia ošetrovateľstvo

anatómia a fyziológia ošetrovateľstvo
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

24

2

13

2

4

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

Relation of blood pressure values in thirteen-years old adolescents to the mode of vitamin D prophylaxis during their infancy / Svetozár Dluholucký, Beáta Frčová, F. 

Hrubá. In: Neuroendocrinol Letters [(IF 0.932)]. - ISSN 0172-780X. - Roč.34, č.6 (2013), s. 518-522.  

Podgotovka menedzerov sestrinskogo dela v Slovakii / Mária Šupínová, Beáta Frčová, E. Celec. In: Glavnaja medicinskaja sestra. - ISSN 2074-9120. - č.12 (2013), s. 96-

103.  

β Scale Testing for Self-Sufficiency Assessment in the Patients with Multiple Sclerosis / Beáta Frčová, Tatiana Rapčíková, Svetozár Dluholucký. In: Annals of Nursing 

and Primary Care. - Roč.1, č.1 (2018), art. č. 1003

Laktační poradenství - důležitá součást péče o novorozence a kojence = Lactation counselling - an important part of care for newborns and infants / Andrea 

Schönbauerová, M. Boledovičová, Beáta Frčová. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 2644-4909. - Roč.8, č.3 (2020), s. 82-88

Extramural births in the context of reproductive health in socially deprived and excluded populations [akcept. list redakcie zo dňa 16. 6. 2014] / Mária Šupínová, 

Beáta Frčová, V. Benyusová, P. Bielik. In: Cent Eur J Nurs Midwifery . - ISSN 2336-3517. - Roč.5, č.3 (2014), s. 99-104.  

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

HUPKOVÁ, H., URBANČÍKOVÁ, I., TRUPL, J., BUKOVSKÝ, M. Mikrobiologické aspekty otitis media acuta v detskom veku v Slovenskej republike. In Pediatria pre prax, 

ISSN 1337-4443. 2010, 11, S3, s. 8-11.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

ŠRÁMKOVÁ, Tatiana, NIKOLINYOVÁ, Jana, BAŠKA, Tibor, MOŠKOVÁ, Milada. Galaktozémia, diagnostika a liečba v novorodeneckom veku. In Lekársky obzor, ISSN 

0457-4214. 2018, 67, 1, s. 38-41.

 JAKUBÍKOVÁ, J., HUPKOVÁ, H., TRUPL, J., PAVLOVČINOVÁ, G. Incidencia Streptococcus pneumoniae v etiológii akútnych zápalov stredného ucha u detí na 

Slovensku. In Pediatria, ISSN 1336-863X. 2008, 3, 2, s. 115, 117-118.

Amyotrofická laterálna skleróza / Eva Balogová, Dana Sihelská, Jarmila Bramušková, zost. Mária Šupínová, zost. Beáta Frčová.

In: Ošetrovateľstvo v praxi : Vedecká monografia. - Banská Bystrica : Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, 2017. - ISBN 978-80-89702-36-7. - S. 30-

46.

Rodina / Mária Šupínová, Beáta Frčová, zost. Mária Šupínová.

In: Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa v komunite / Recenzia: Dluholucký, S., Klement, C. - Banská Bystrica : DALI - BB, 2017. - ISBN 978-80-8141-158-8. - S. 72-82.

Factors determining the successful evaluation of clinical practice of nursing students / Faktory podmieňujúce úspešné hodnotenie klinických cvičení u študentov 

ošetrovateľstva / Beáta Frčová, K. Zlúkyová, zost. M. Semanišinová.

In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2017, Nitra, SR, 2017 [Book of Abstracts]. - Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISBN 978-80-558-1185-7. - S. 30-31.

β Scale Testing for Self-Sufficiency Assessment in the Patients with Multiple Sclerosis / Beáta Frčová, Tatiana Rapčíková, Svetozár Dluholucký.

In: Annals of Nursing and Primary Care. - Roč.1, č.1 (2018), art. č. 1003.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

DIABELKOVÁ, J., RIMAROVÁ, K., URDZÍK, P., DORKO, E., BUŠOVÁ, A. Risk factors of preterm birth and low birth weight neonates among Roma and non-roma 

mothers. In Cent Eur J Public Health, ISSN 1210-7778. 2018, 26, Suppl. s. S25-S31.

 MOZOS, I., MARGINEAN, O. Links between Vitamin D Deficiency and Cardiovascular Diseases. In Biomed Res Int, ISSN 2314-6133. 2015, art.č. 109275.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

Ošetrovateľstvo založené na silných stránkach - Filozofia ošetrovateľstva pre 21. storočie? / Beáta Frčová, zost. Mária Šupínová, zost. Beáta Frčová.

In: Multidimenzionalita v starostlivosti o dieťa [Zborník vedeckých prác]. - Warszawa : Collegium Humanum - Szkola Główna Menedžerska, 2019. - ISBN 978-80-

952951-2-6. - S. 258-266.

4

2

129

4

155

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
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1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2018-2022

2013 doteraz

2014 doteraz

2017-2022

2018-2022Členka Komisie pre vzdelávanie MsZ Banská Bystrica

Členka výboru pre psychosomatickú medicínu Liaoningskej spoločnosti pre 

integráciu TCM a západnej medicíny  Liaoning, Čína,  2017-2022

externý oponent projektov KEGA  

Dekanka fakulty

Prorektorka pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a rozvoj

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Mesto Banská Bystrica

Lioningská univerzita TCM Shenyang

Agentúta KEGA

Fakult& zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

 “Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a jej fakultách“ 

04/2021- SVG1 Objektivizácia hodnotenia úrovne sebstačnosti v rehabilitačnom ošetrovateľstve so zameraním na pacientov s vybranými neurologickými 

ochoreniami

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 
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VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

január - jún 2007 pracovný kontrakt

1.2.1997 - 8. 2. 1997 výmenný pobyt

7.97

študijný pobyt - získanie 

certifikíátu Bobathovský koncept 

v ošetrovateľstve

10. 10. - 17. 10. 2018 kontrakt medzi SZU a LU TCM

Nominácia na cenu Slovenka roka 2021 za vzdelávanie

Cena primátora mesta Banská Bystrica za celoživotné rozvíjanie zdravotníckeho štúdia v Banskej Bystrici 2021

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Liaoningská univerzita TCM Shenyang, 

Organizácia pre ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve

v ošetrovateľstve

 Problematika komunitného zdravia a    vzdelávania - 

organizácie zaoberajúce sa komunitnou starostlivosťou

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Shenyang, ČĽR

Nemecko - Mníchov

USA - Cleveland

PrahaVysoká škola zdravotnická

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
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