
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Dentálna hygiena 

 

Dátum: 20.12.2021 

Prítomní: ONLINE - prítomní všetci členovia PrR 

Program rokovania: 

Úprava študijného programu (ŠP)  

Členovia PrR s programom rokovania súhlasia 

 

Predkladateľ: 

doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH 

– osoba zodpovedná za rozvoj a kvalitu študijného programu (ďalej garant) 

 

Navrhované zmeny a ich zdôvodnenie: 

Študijný program Dentálna hygiena podľa nariadenia vlády 296/10 má stanovené štúdium 

3500 hodín teoretickej a praktickej výučby a z toho je praktická výučba v rozsahu 2040 

hodín – navrhované zosúladenie výučby s nariadením vlády: 

• Posilnenie PROFILOVÝCH PREDMETOV  

• Zníženie hodinovej dotácie predmetov, ktoré nie sú profilové – ukončenie 

priebežným hodnotením 

• Zredukovanie hodín klinickej praxe – zníženie počtu hodín 

 

Celková pripravovaná zmena je realizovaná aj z dôvodu pôvodného vysokého počtu hodín 

praktickej výučby. Nový návrh vytvorí študentom priestor na prípravu a samoštúdium. 

 

Diskusia k predkladanej úprave ŠP: 

Otvorenie diskusie zúčastnených  

 

MUDr. Marek Šupler, MPH nesúhlasí so znižovaním počtu hodín klinickej praxe 

a zdôvodňuje to potrebou dodržania hodín klinickej praxe najmä v externej forme štúdia, 

kde je potrebné klásť veľký dôraz na kontrolu a získanie zručností študentov počas štúdia.  

 

doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH navrhuje, aby sa počet hodín zredukoval iba 

u neprofilových predmetov, a aby sa zo študijného plánu vypustili predmety, ktoré nie sú 

uvedené v nariadení vlády 296/10 

 

Ostatní členovia programovej rady súhlasia  

 

 

Stanovisko učiteľov profilových predmetov k predkladanej úprave ŠP 

Všetci prítomní učitelia profilových predmetov v programovej rade súhlasia 

s navrhovanými zmenami z diskusie 

 

 

 



Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

Kevin Henček  

 súhlasí s so zmenou predloženého návrhu 

 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom úpravy študijného plánu študijného programu Dentálna 

hygiena nasledovne:  

 

1. Nesúhlasíme s redukovaním počtu hodín praktickej a klinickej výučby v študijnom 

odbore Dentálna hygiena 

2. Navrhujeme zredukovanie hodín u neprofilových predmetov 

3. Navrhujeme nezaraďovať do študijného plánu predmety, ktoré nie sú uvedené 

v nariadení vlády 296/10 

 

Hlasovanie:  

za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Predseda programovej rady doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH zapracuje odsúhlasené 

zmeny v  študijnom programe Dentálna hygiena a následne ho pošle na vedenie fakulty 

Termín ďalšieho stretnutia: marec 2022 

 

 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r. 

Overila:    

V Bratislave, dňa 20.12. 2021  

 

Prílohy: prezenčná listina, študijný plán 

 


