
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

 

 

Z á p i s n i c a  zo zasadnutia programovej rady  pre študijný program dentálna 

hygiena – bakalársky študijný program   

 

Zápisnica: č. 2 

 

Termín a miesto konania: 11. apríl 2022 o 14:00 h, miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia programovej rady.  

2. Skladba a tvorba interného akreditačného spisu. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

 

Bod 1. Otvorenie zasadnutia programovej rady  
 
Zasadnutie  programovej rady otvoril doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH, predseda 

programovej rady (ďalej len „predseda“). Privítal prítomných členov programovej rady.  

 

Prítomní členovia: 4 

doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH 

MDDr. Michaela Trapezanlidis 

Mgr. Michaela Borodáčová 

Kevin Henček (za študentov) 

Neprítomní členovia: 0 

Predseda vyzval prítomných k hlasovaniu o programe zasadnutia programovej rady. 

 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     4 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 
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Bod 2. Skladba a tvorba interného akreditačného spisu 

 

Predseda predložil prítomným vypracovaný obsah interného akreditačného spisu na 

schválenie  pre študijný program dentálna hygiena (bakalársky študijný program), ktorý sa 

bude predkladať  Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Interný akreditačný spis 

obsahoval: 

• opis študijného programu spracovaný podľa štruktúry SAAVŠ 

• vnútornú hodnotiacu správu študijného programu spracovanú podľa štruktúry SAAVŠ 

• odporúčaný študijný plán študijného programu  

• informačné listy predmetov študijného programu 

• správu o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou 

• navrhovaný záznamník klinickej praxe doplnený o predmety 

• ďalšie zdokumentované informácie 

Predseda vyzval prítomných k diskusii k vypracovanému obsahu interného akreditačného 

spisu pre študijný program dentálna hygiena (bakalársky študijný program). V rámci diskusie 

nemal nikto s prítomných žiadne otázky, pripomienky a podnety. 

 

Predseda vyzval prítomných k hlasovaniu o súhlase predloženia interného  akreditačného 

spisu pre študijný program dentálna hygiena (bakalársky študijný program) na získanie 

stanoviska MZ SR. 

 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     4 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Členovia programovej rady schválili obsah interného akreditačného spisu pre študijný 

program dentálna hygiena (bakalársky študijný program). 

 

 

 

Bod 3. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne neodzneli žiadne diskusne príspevky.  

 

 

Bod 4. Záver 

 

Na záver predseda programovej rady poďakoval všetkým za ich prácu pri tvorbe obsahu 

interného akreditačného spisu pre študijný program dentálna hygiena (bakalársky študijný 

program), za účasť a ukončil zasadnutie programovej rady. 
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Zápisnicu zapísala: Mgr. Michaela Borodáčová, v. r.  

Zápisnicu overila: MDDr. Michaela Trapezanlidis, v. r.  

            

 

Bratislava  11. 4. 2022     

 

 

 

doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH, v. r. 

                                                                              predseda programovej rady 

                              

   


