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Vysoká škola:  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Fakulta:   Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave 

Študijný odbor:  ošetrovateľstvo 

Študijný program:  ošetrovateľstvo 

Kód programu: 183937 

Stupeň VŠ štúdia:  4 

Forma štúdia:   externé 

Dĺžka štúdia:   4 

Jazyk potrebný na  

absolvovanie  

predmetov:   slovenský 

Akademický titul: philosophiae doctor  –  PhD.   

 

Študijný plán  

 
Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť 

Kód predmetu Názov predmetu Zabezpečenie predmetu 
ECTS 

kredity 

Rok 

štúdia 
Semester Poznámka 

POVINNÉ PREDMETY 

FOPHDx-

TMOV1 

teória a metodológia 

ošetrovateľského  

výskumu 1  

doc. PhDr. J. Kristová, PhD., 

MPHhttps://www.portalvs.sk/regz
am/detail/11045; 
jarmila.kristova@szu.sk;02/59370
451 
 

doc. PhDr. H. Padyšáková, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/
detail/16841; 
hana.padysakova@szu.sk;02/5937
0840 

10 1.   2 podľa ISP 

FOPHDx-

TMOV2 

teória a metodológia 

ošetrovateľského  

výskumu 2  

doc. PhDr. H. Padyšáková, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/
detail/16841; 
hana.padysakova@szu.sk;02/5937
0840 
PhDr. E. Miklovičová, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/16933; : 
emilia.miklovicova@szu.sk; 
02/59370 282 

10 2.  3  podľa ISP 

FOPHDx-P pedagogika  

doc. PhDr. J. Kristová, PhD., 

MPHhttps://www.portalvs.sk/regz
am/detail/11045; 
jarmila.kristova@szu.sk;02/59370
451 
 

10 1.  1 - 2 podľa ISP 

FOPHDx-O ošetrovateľstvo 

prof. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/1233;zuzana.slezakova@szu.sk;02
/59370451 
 

doc. PhDr. H. Padyšáková, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/
detail/16841; 
hana.padysakova@szu.sk;02/5937
0840 
 

10 1.   1 - 2 podľa ISP 

FOPHDx-VO 
výskum  

v ošetrovateľstve 

doc. PhDr. H. Padyšáková, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/
detail/16841; 
hana.padysakova@szu.sk;02/5937

10 2. 3 - 4 podľa ISP 
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0840 
prof. MUDr. J. Glasa, CSc., PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/8363;jozef.glasa@szu.sk02/59370 
138 

 

PhDr. E. Miklovičová, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/16933; : 
emilia.miklovicova@szu.sk; 
02/59370 282 

 

RNDr. M. Valachovičová, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/17018;martina.valachovicova@szu.

sk02/59370 638 

 

 

Kód predmetu Názov predmetu Zabezpečenie predmetu 
ECTS 

kredity 

Rok 

štúdia 
Semester Poznámka 

POVINNÉ VOLITEĽNÉ PREDMETY 

FOPHDx-KSO 

klasifikačné systémy  

v ošetrovateľstve 

prof. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/1233;zuzana.slezakova@szu.sk;02
/59370451 
 

doc. PhDr. H. Padyšáková, PhD.  

https://www.portalvs.sk/regzam/
detail/16841; 
hana.padysakova@szu.sk;02/5937
0840 

10 2. 3 - 4 podľa ISP 

FOPHDx-OKAJ odborná konverzácia  

v anglickom jazyku  

PhDr. M. Tóthová - Cellengová 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/16959 

10 1. - 2. 1 - 4 podľa ISP 

FOPHDx-OKNJ odborná konverzácia  

v nemeckom jazyku  

Dr. Med. M. Kramár 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/28765 

10 1. - 2. 1 - 4 podľa ISP 

FOPHDx-OZD 

ošetrovateľstvo  

založené   

na dôkazoch 

prof. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/1233;zuzana.slezakova@szu.sk;02
/59370451 
 

doc. PhDr. H. Padyšáková, PhD.  

https://www.portalvs.sk/regzam/
detail/16841; 
hana.padysakova@szu.sk;02/5937
0840 
 

doc. PhDr. A. Repková, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/16856;adriana.repkova@szu.sk;02/
59370626. 

10 2. 3 - 4 podľa ISP 

FOPHDx-SMDP 
štatistické metódy  

v dizertačnej práci  

RNDr. S. Wimmerová, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/17028;sona.wimmerova@szu.sk 

 

RNDr. L. Wsólová, PhD 
https://www.portalvs.sk/regzam/detai

l/17007 

Ladislava.wsolova@szu.sk. 

10 2. 3 - 4 podľa ISP 
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Kód predmetu Názov predmetu Zabezpečenie predmetu 
ECTS 

kredity 

Rok 

štúdia 
Semester Poznámka 

ŠTÁTNE SKÚŠKY 

FOPHD-SS-DS 

dizertačná skúška 

obhajoba písomnej 

práce k dizertačnej 

skúške 

predmety dizertačnej 

skúšky: 

ošetrovateľstvo 

výskum  

v ošetrovateľstve 

komisia pre dizertačnú skúšku  

školiteľ, oponent  
20 3. 5  

 –  

 

FOPHD-SS-ODP 
obhajoba 

dizertačnej práce 

komisia pre  obhajobu dizertačnej 

práce  

školiteľ, oponenti 

40 4. 8 – 

 

 

Sumár kreditov 

za celé štúdium 

študijná časť  60 

  vedecká/tvorivá činnosť 60 

štátna skúška - dizertačná skúška (obhajoba 

písomnej práce k dizertačnej skúške a predmety 

dizertačnej skúšky) 
20 

obhajoba dizertačnej práce 40 

 180 

 
Legenda skratiek: 

ISP individuálny študijný plán 

 

     Kredity za vedeckú/tvorivá činnosť 

Činnosť Kredity 

Vedecký výstup v dostupných databázach (Web of Science, SCOPUS) 20 

Odborný výstup v zahraničnom časopise v dostupných databázach   10 

Odborný výstup v domácom časopise, kniha, zborník   10 

Pedagogický výstup  a – autorstvo vysokoškolských učebníc, pomôcok a skrípt 10 

Pedagogický výstup  b – kapitola v knihe, príspevok do zborníka   10 

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí  10 

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 

Výstup publikačnej činnosti 1 – citácia registrovaná v citačných indexoch  15 

Výstup publikačnej činnosti 2 – citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných 

databázach, okrem citačných indexov 
10 

Výstup publikačnej činnosti 3 – recenzia na publikáciu 5 

Účasť na projektoch 10 

 
Poznámka: 

Ak participujú na tvorivom výstupe  (odborný, pedagogický) viacerí autori, študentovi sa počet kreditov pridelí na základe 

autorského podielu vypočítaného univerzitnou knižnicou SZU. 

 

1. –  4. ročník 

 
 

ukazovateľ zimný semester letný semester 

celkom hodín za týždeň P/S/C (PP+PVP) IŠP IŠP 

celkom hodín za semester P/S/C/KP (PP+PVP) IŠP IŠP 

 

ukazovateľ zimný semester / letný semester 

počet kreditov za povinné predmety (PP)  50 

počet kreditov za  povinne voliteľné predmety (PVP) 50 

minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety (PVP)  10 
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počet kreditov za vedeckú/tvorivú činnosť 130 

minimálny počet kreditov za vedeckú/tvorivú činnosť 60 

minimálny počet kreditov (PP+PVP)  60 

počet kreditov za výberové predmety (VP) 0 

minimálny počet kreditov za výberové predmety (VP)  0 

 

ukazovateľ celkový počet kreditov za štúdium 

minimálny počet kreditov za povinné predmety (PP)  50 

minimálny počet kreditov za povinné voliteľné predmety (PVP) 10 

minimálny počet kreditov za vedeckú/tvorivú činnosť 60 

minimálny počet kreditov (PP+PVP)  60 

celkový počet kreditov za štúdium 180 

 

Legenda skratiek: 

ISP individuálny študijný plán 

PP  povinné predmety 

PVP  povinne voliteľné predmety 

VP výberové predmety 

P/S/C prednášky/semináre/cvičenia  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


