
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  z elektronického hlasovania  

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na FOaZOŠ SZU v Bratislave 

o posúdení zosúladenia skracovaných existujúcich študijných programov na FOaZOŠ 

SZU v Bratislave so štandardmi  

 

 

 

Zápisnica:           č. 7 

Termín hlasovania: 08. - 09. december 2022 

 

  

 

V dňoch 08. – 09. decembra  2022 sa uskutočnilo hlasovanie Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na FOaZOŠ SZU v Bratislave (ďalej len „rada kvality fakulty“) 

týkajúce sa posúdenia súladu skracovaných študijných programov na FOaZOŠ SZU 

v Bratislave so štandardmi SAAVŠ.  

Hlasovacie lístky boli distribuované prostredníctvom aplikácie MicrosoftForms. Termín 

elektronického zaslania vyplnených hlasovacích lístkov na adresu as. Moniky Neumannovej bol 

do 09. decembra 2022 do 10:00 hod. 

 

Sumárny výsledok hlasovania: 

  Počet odoslaných hlasovacích lístkov:      23 pre každý ŠP 

  Počet vyplnených prijatých hlasovacích lístkov:  tabuľka – sumárny výsledok hlasovania 

  Počet platných  hlasovacích lístkov:      tabuľka – sumárny výsledok hlasovania 

  Za hlasovalo:         tabuľka – sumárny výsledok hlasovania 

  Proti hlasovalo:                      tabuľka – sumárny výsledok hlasovania    

  Zdržalo sa:                                  tabuľka – sumárny výsledok hlasovania 

  Nehlasovalo:                                  tabuľka – sumárny výsledok hlasovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 
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SUMÁRNY VÝSLEDOK HLASOVANIA 

P. 

č. 
Študijný program 

Počet 

súhlasných 

platných 

hlasov 

Počet                  

hlasov 

nesúhlasím 

Počet                  

hlasov 

zdržiavam 

sa 

 

Nehlasovalo 

 1. 
ošetrovateľstvo,                                       

2. stupeň, externá forma štúdia 
15 0 0 8 

 2. 
fyzioterapia,                                          

1. stupeň, externé forma štúdia 
14 1 0 8 

 3. 
fyzioterapia,                                             

2. stupeň, externá forma štúdia 
13 1 1 8 

 4. 
fyziologická a klinická výživa,              

1. stupeň, externá forma štúdia 
15 0 0 8 

 

Výsledky elektronického hlasovania za jednotlivé ŠP sú archivované na Oddelení vnútorného systému 

zabezpečovania kvality a akreditácií na FOaZOŠ SZU v Bratislave. 

 

PARCIÁLNE VÝSLEDKY Z HLASOVANIA 

1. Študijný program: ošetrovateľstvo, 2. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia 

Počet odoslaných hlasovacích lístkov:  23 

  Počet vyplnených prijatých hlasovacích lístkov: 15   

  Počet platných  hlasovacích lístkov:       15   

  Za hlasovalo:          15 

  Proti hlasovalo:                              0    

  Zdržalo sa:                                    0 

  Nehlasovalo:                                    8 

  Uznesenie 1 

Rada kvality fakulty posúdila skrátenie existujúceho študijného programu ošetrovateľstvo,     

2. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia, ktorý je v súlade so štandardmi SAAVŠ. Súhlasne 

sa vyjadrilo 15 členov.  

 

 

 

2. Študijný program: fyzioterapia, 1. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia 

  Počet odoslaných hlasovacích lístkov:  23 

  Počet vyplnených prijatých hlasovacích lístkov: 15   

  Počet platných  hlasovacích lístkov:       15   

  Za hlasovalo:          14 

  Proti hlasovalo:                              1    

  Zdržalo sa:                                    0 

  Nehlasovalo:                                    8 

  Uznesenie 2 

Rada kvality fakulty posúdila skrátenie existujúceho študijného programu fyzioterapia,              

1. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia, ktorý je v súlade so štandardmi SAAVŠ. Súhlasne 

sa vyjadrilo 14 členov.  
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3. Študijný program: fyzioterapia, 2. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia 

  Počet odoslaných hlasovacích lístkov:  23 

  Počet vyplnených prijatých hlasovacích lístkov: 15   

  Počet platných  hlasovacích lístkov:       15   

  Za hlasovalo:          13 

  Proti hlasovalo:                              1    

  Zdržalo sa:                                    1 

  Nehlasovalo:                                    8 

  Uznesenie 3 

Rada kvality fakulty posúdila skrátenie existujúceho študijného programu fyzioterapia,          

2. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia, ktorý je v súlade so štandardmi SAAVŠ. Súhlasne 

sa vyjadrilo 13 členov.  

 

4. Študijný program: fyziologická a klinická výživa, 1. stupeň VŠ štúdia, externá 

forma štúdia 

   

 Počet odoslaných hlasovacích lístkov:  23 

  Počet vyplnených prijatých hlasovacích lístkov: 15   

  Počet platných  hlasovacích lístkov:       15   

  Za hlasovalo:          15 

  Proti hlasovalo:                              0    

  Zdržalo sa:                                    0 

  Nehlasovalo:                                    8 

  Uznesenie 4 

Rada kvality fakulty posúdila skrátenie existujúceho študijného programu fyziologická 

a klinická výživa, 1. stupeň VŠ štúdia, externá forma štúdia, ktorý je v súlade so štandardmi 

SAAVŠ. Súhlasne sa vyjadrilo 15 členov.  

 

 

 

Zapísala:        PhDr. Martina Solárová, v. r.      

Zápisnicu overila:             PhDr. Emília Miklovičová, PhD., v. r.     

  

 

 

 

 Bratislava  09. december 2022 

 

 

 

         doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, v. r. 

predsedníčka Rady kvality na FOaZOŠ 


