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

Study field and programme

1991 Učiteľstvo odb. predmetov 

pre SZŠ: Pedagogika-

Starostlivosť o chorých
2010 Ošetrovateľstvo

2014 Etika

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1982 - 1991

1991 - 2004

2005 - 2009

2009 - 2014

2014 - doteraz

IV.c Rok / Year

2006

2007

I.1 Priezvisko / Surname Rapčíková

I.2 Meno / Name Tatiana 

Odborná asistentka Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica

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

Anglický jazyk

Asistentka

Docent

Anglický jazyk

Kontinuálne vzdelávanie v anglickom jazyku

Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Štátna jazyková škola Banská Bystrica

Štátna jazyková škola Banská Bystrica

Jazykové inštitúcie Banská Bystrica

I.7 Pracovné zaradenie / Position Docent, prodekanka pre pedagogickú činnosť

I.8 E-mailová adresa / E-mail address tatiana.rapcikova@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/16710

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

FO a ZOŠ Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

II.4 Titul docent / Associate professor Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

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

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 ????????????????????????

III.b Inštitúcia / Institution

FN s P F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees doc. PhDr. Mgr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1963

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v B. Bystrici

Zdravotnícky laborant

Učiteľka odborných predmetov pre SZŠ

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 01 Banská Bystrica
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. ošetrovateľstvo/Nursing

I. ošetrovateľstvo/Nursing

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

1

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I.+II.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I.
zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

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 

Profesijná etika

Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 1, 2

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo vo VNL 2

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

Study field to which it is assigned

0

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)

112

8

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

52

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

Ošetrovateľstvo

Spolugarantka študijného programu Ošetrovateľstvo

Garantka špecializačného štúdia v odbore Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

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

Fyzioterapia

Profesijná etika Urgentná zdravotná starostlivosť

Klinická psychológia Fyzioterapia

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Profesijná etika

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 

Klinická psychológia Ošetrovateľstvo
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

46

3

10

2

7.8

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

Práva pacientov v etickom a ošetrovateľskom kontexte 2013 / Tatiana Rapčíková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : AGENTURA MP, 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-971453-0-

9.

[RAPČÍKOVÁ, Tatiana (100.00%)]

Spokojnosť pacientov s diagnózou kolorektálny karcinóm (KRCa) s perioperačnou ošetrovateľskou starostlivosťou = Perioperative nursing care satisfaction in 

patients diagnosed with colorectal cancer (CRC) [ doi:10.1016/j.kontakt.2016.02.001] / Elena Janiczeková, Tatiana Rapčíková, Jana Virgulová.

In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.18, č.1 (2016), s. 9-16.

Plný text: http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/12124117

[JANICZEKOVÁ, Elena (34.00%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (33.00%) - VIRGULOVÁ, Jana (33.00%)]

Professional Applied Ethics in Public Health : Selected Chapters / Vladimír Littva, Soňa Hlinková, Tatiana Rapčíková, Jarmila Bramušková. - 1. vydanie. - Ružomberok 

: Verbum, 2019. - 174. - ISBN 978-80-561-0695-2.

Plný text: Podporené projektom KEGA č. 007KU-4/2018 s názvom: "Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch  urgentná zdravotná starostlivosť a verejné 

zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice"

[LITTVA, Vladimír (25.00%) - HLINKOVÁ, Soňa (25.00%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (25.00%) - BRAMUŠKOVÁ, Jarmila (25.00%)]

Komunitné ošetrovateľstvo / Mária Šupínová, Peter Bielik, Beáta Frčová, Zuzana Hudáková, Helena Kadučáková, Tatiana Rapčíková, Michaela Vicáňová. - 2. 

rozšírené a doplnené vydanie. - Banská Bystrica : Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici, 2019. - 268 s. - ISBN 978-80-8141-202-8.

[ŠUPÍNOVÁ, Mária (14.29%) - BIELIK, Peter (14.29%) - FRČOVÁ, Beáta (14.29%) - HUDÁKOVÁ, Zuzana (14.29%) - KADUČÁKOVÁ, Helena (14.29%) - RAPČÍKOVÁ, 

Tatiana (14.29%) - VICÁŇOVÁ, Michaela (14.29%)]

Vybrané kapitoly zo zdravotníckej etiky 1 : Učebnica pre vysoké školy zdravotníckeho zamerania / Tatiana Rapčíková. - 1. - Banská Bystrica : DALI-BB, s. r. o., 2020. - 

116 s. - ISBN 978-80-8141-238-7.

[RAPČÍKOVÁ, Tatiana (100.00%)]

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

Professional applied ethics in paramedic scientes : Selected chapters / Vladimír Littva, Tatiana Rapčíková, Jarmila Bramušková. - 1. vydanie. - Ružomberok : Verbum, 

2020. - 281 s. - ISBN 978-80-561-0836-9.

[LITTVA, Vladimír (33.33%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (33.33%) - BRAMUŠKOVÁ, Jarmila (33.33%)]

Etický prístup ku geriatrickým pacientom z pohľadu prípadovej štúdie = Ethical approach to geriatric patients from a case study perspective / Tatiana Rapčíková, 

Elena Janiczeková.

In: Zdravotnícke listy : Vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022. - Roč.6, č.1 (2018), s. 50-55.

[RAPČÍKOVÁ, Tatiana (50.00%) - JANICZEKOVÁ, Elena (50.00%)]

The health care workers ethical approach to terminally ill children [http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.122.16] / Tatiana Rapčíková.

In: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series : ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Seria: ORGANIZACJA I 

ZARZĄDZANIE . - ISSN 1641-3466. - č.122 (2018), s. 159-166.

[RAPČÍKOVÁ, Tatiana (100.00%)]

The ethical approach by health workers as the factor determining the life quality in people with disabilities / Tatiana Rapčíková, zost. A. Kuzior.

In: Globalne konteksty poszanowania praw i wolnosci czlowieka : Inspiracje teoretyczne i potencjalne rozwiazania. - Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk 

Spolecznych WOIZ PS, 2018. - ISBN 978-83-945539-4-4. - S. 111-122.

[RAPČÍKOVÁ, Tatiana (100.00%) - KUZIOR, A. (0.00%)]

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

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

Relation of chosen nurses personality traits and coping strategies = Vzťah vybraných osobnostných čŕt sestier a preferencie ich copingových stratégií / L. Pašková, 

Tatiana Rapčíková.

In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč.8, č.1 (2020), s. 47-53.

[PAŠKOVÁ, L. (50.00%) - RAPČÍKOVÁ, Tatiana (50.00%)]

7.8

2

110

4

150

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.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

od r. 2021 - trvá

od r. 2021 - trvá

od r. 2020 - trvá

od r. 2017 - trvá

od r. 2014 - trváPredsedníčka Etickej komisie FZ SZU

Členka redakčnej rady časopisu Ošetřovatelské perspektivy

Členka Rady vysokých škôl

Predsedníčka Rady kvality FZ SZU

Tajomníčka Rady kvality SZU

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

FZ SZU v Banskej Bystrici

Sliezska univerzita Opava 

Bratislava

FZ SZU v Banskej Bystrici

SZU v Bratislave

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

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

Projekt KEGA 4-krát, riešiteľ, posudzovateľ.

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

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

activities 

LÍŠKA, D., PUPIŠOVÁ, Z. 2021. Význam pohybovej aktivity a rehabilitácie u pacientov s kolorektálnym karcinómom. In Onkologie, ISSN 1802-4475. 2021, 15, 1, s. 274-

279.

DIMUNOVÁ, L., BÉREŠOVÁ, A., RAKOVÁ, J.,  RÓNYOVÁ, I., FERTAĽOVÁ, T. 2020. The relationship between self-esteem of nurses and their choice of strategies to 

cope with workload burden. In 	Central European Journal of Nursing and Midwifery, ISSN 2336-3517. 2020, 11, 3, s. 130-135.

ŠUPÍNOVÁ, M., DRAPÁČOVÁ, E. 2019. Prístup verejnosti k vyšetreniu hrubého čreva. In Nevyhnutnosť dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej 

republike. Warszawa : Collegium Humanum - Szkola Glówna Menedžerska, 2019, s. 65-72. ISBN 978-83-952951-0-2.

SAMOHÝL, M., HIROŠOVÁ, K., ARGALÁŠOVÁ, Ľ., STANČIAK, J., VONDROVÁ, D., JURKOVIČOVÁ, J. 2018. Quality of life in patients with colorectal cancer in the Slovak 

Republic: A pilot study. In Kontakt, ISSN 1212-4117. 2018, 20, 1, s.e37-e41.
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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)

2010, júl Odborná stáž PICU

2016 , január Odborná stáž IKEM

od r. 2017 - doteraz Výučba - Erasmus

2014, február Výučba profesijnej etiky

Spolugarant predmetu  Etika a filozofia – Fakulta veřejných politik, Sliezska univerzita v Opave, ČR; ŠP Ošetřovatelství; 

výučba predmetu Etika a filozofia, časť etika na FVP SU od r. 2017 doteraz (Erasmus)

Garant predmetu Etika v ošetřovatelství a filozofie - Fakulta veřejných politik, Sliezska univerzita v Opave, ČR; študijný 

program Pediatrické ošetřovatelství

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Fakulta veřejných politik Sliezskej univerzity 

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny 

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

Ostrava, ČR

Opava, ČR

Praha, ČR

Londýn, VBSt George´s Hospital 

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
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