
6. Prehľad  riešených výskumných prác 
 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. 

 

Spolu projektov: 7 

 

PREBIEHAJÚCE VÝSKUMNÉ PROJEKTY: 2 

Názov projektu: LORICCOM: Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v 

manažmente chronických chorôb.  

Grantová schéma: APVV 

Registračné číslo projektu: APVV-15-0719 

Doba riešenia: 2016 - 2020 

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. UPJŠ LF, Košice  

Funkcia v projekte: riešiteľ 

 

Názov projektu: Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický 

význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov 

(ID 732) 

Grantová schéma: APVV 

Registračné číslo projektu: APVV-17- 0550 

Doba riešenia: 2018 - 2022 

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. UPJŠ LF, Košice  

Funkcia v projekte: riešiteľ 

 

 

UKONČENÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY: 5 

Názov projektu: IRES Inovácia pre vedomostnú spoločnosť  

Grantová schéma: Štrukturálne fondy EÚ 

Registračné číslo projektu: ITMS kód 26110230075 

Doba riešenia: 2012 - 2015 

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., PF UPJŠ, Košice  

Funkcia v projekte: spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe fyzikálnych 

faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov  

Grantová schéma: KEGA 

Registračné číslo projektu: KEGA č. 007UPJŠ-4/2020 

Doba riešenia: 2018 - 2020 

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., UPJŠ, LF, Košice 

Funkcia v projekte: spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Teoretické princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie 

mobility seniorov  

Grantová schéma: VEGA 

Registračné číslo projektu: VEGA projekt č. 1/1162/11 

Doba riešenia: 2011- 2013 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., SjF, TUKE, Košice 

Funkcia v projekte: spoluriešiteľ 

 



Názov projektu: Proteomická analýza vplyvu cytostatík a neionizačných 

elektromagnetických polí na proteóm humánnych nádorových buniek 

Grantová schéma: VEGA 

Registračné číslo projektu: VEGA projekt č. 1/0802/09 

Doba riešenia: 2009 - 2011 

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., UPJŠ LF, Košice 

Funkcia v projekte: spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Prenatálna aplikácia retinoidov, ich morfologické a funkčné ovplyvnenie 

centrálneho nervového systému potkana 

Grantová schéma: VEGA 

Registračné číslo projektu: VEGA projekt č. 1/0154/11 

Doba riešenia: 2011 - 2013 

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., UPJŠ LF, Košice 

Funkcia v projekte: spoluriešiteľ 

 

 

 

Posudzovanie výskumných projektov: ( 21 ) 

Odborný posudok hodnotiteľa APVV (4) 

2010  
Registračné číslo  

APVV-0224-10 

Testovanie hodnotiacich a meracích nástrojov vo 

vybraných problémoch seniorov  

2010 
Registračné číslo  

APVV-0551-10 
360° spätná väzba stredného manažmentu v zdravotníctve  

2010 
Registračné číslo  

APVV-0225-10 

Násilie voči sestrám pri výkone povolania 

 

2015 Certifát posudzovateľa projektov APPV na výzvu s označením Slovensko-Poľsko 2015 

 

Odborný posudok hodnotiteľa KEGA (17) 

2020 projekt č. 003PU-4/2021 Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany 

2020 projekt č. 010TTU-4/2021 

Využitie multimediálnych nástrojov pri tvorbe učebného 

materiálu etiky v ošetrovateľstve s cieľom rozvoja 

hodnotovej orientácie budúcich sestier vo vzťahu k 

profesii 

2020 projekt č. 071UK-4/2021 
Klinické doporučené postupy: ošetrovanie stómie 

a manažment starostlivosti 

2019 projekt č. 008TTU-4/2020 
Podpora e-learningového vzdelávania predmetu 

Ošetrovateľský proces 

2019 projekt č. 002PU-4/2020 
Návrh metodiky hodnotenia kvality života u pacientov so 

scelorosis multiplex  

2019 projekt č. 012KU-4/2020 
Dodržiavanie hygieny rúk v prevencii nozokomiálnych 

infekcii u študentov ošetrovateľstva  

2018 projekt č. 031PU-4/2019 

Multimediálny simulátor plánovania a overovania 

ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom 

ošetrovateľských kazuistik     

2018 projekt č. 002TTU-4/2019 
Multimediálna učebňa ošetrovateľských intervencii pre 

študentov nelekárskych a lekárskych študijných odborov   

2018 projekt č. 003TTU-4/2019 
Optimalizácia praktickej výučby v klinickom prostredí 

v študijnom odbore Ošetrovateľstvo    

2017 projekt č. 012PU-4/2018 
Podiel ošetrovateľstva pri používaní aktivizačných 

techník u chorých s demenciou 



2016 projekt č. 050PU-4/2017 

Intermediálna učebňa k výučbe ošetrovateľských 

postupov u dojčiat - prostriedok zvyšovania kvality vzd. 

procesu a podpory prepojenia teórie s praxou 

2015 projekt č. 052PU-4/2016 
Inovatívna edukačná pomôcka v oblasti ošetrovateľských 

postupov u dojčiat v podmienkach klinickej praxe 

2014 projekt č. 049PU-4/2015 
Multimediálne technológie v príprave pôrodných 

asistentiek 

2014 projekt č. 001PU-4/2015 
Implementácia nefarmakologických prístupov 

v starostlivosti o chorého s Alzheimerovou chorobou 

2013 projekt č. 014TTU-4/2014 
Špeciálna farmakológia pre ošetrovateľstvo a 

zdravotníctvo 

2011 
projekt č. 002VŠZaSP-

4/2012 

Špeciálna farmakológia pre ošetrovateľstvo a 

zdravotníctvo 

2011 projekt č. 069UK-4/2012 
Posudzovacie škály a meracie techniky v pôrodnej 

asistencii 

 

 


