
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Fyziologická a klinická 

výživa 

 

Dátum: 8. 11. 2021 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 5 členovia FKV 

Program rokovania: 

Úprava študijného programu (ŠP) fyziologická a klinická výživa I. stupeň externá forma 

štúdia. 

Členovia Programovej rady FKVs programom rokovania súhlasia. 

 

Predkladateľ: 

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. – osoba zodpovedná za rozvoj a kvalitu študijného 

programu (ďalej garant) 

 

Navrhované zmeny a ich zdôvodnenie: 

Študijný program Pôrodná asistencia podľa nariadenia vlády 296/10 má stanovené štúdium 

4 600 hodín a 1/3 prax – navrhované zosúladenie výučby s nariadením vlády: 

• Posilnenie PROFILOVÝCH PREDMETOV – vyšší počet kreditov a ukončenie      

skúškou 

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

priebežným hodnotením 

• Zredukovanie hodín klinickej praxe – zníženie počtu hodín 

Teória :  hodín 

Klinická prax : 1830 hodín 

Celkovo spolu : 4 815 hodín 

Počet kreditov : 180 

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 – stanoviská nižšie 

 

Stanovisko učiteľov profilových predmetov k predkladanej úprave ŠP 

PhDr. Martina Valachovičová, PhD.  

Ing. Katarína Dostálová 

- nemá pripomienky k návrhu úpravy ŠP, súhlasí s predloženým návrhom  

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

- Ing. Zdenka Aneštíková 

nemá pripomienky k návrhu úpravy ŠP, súhlasí s predloženým návrhom 

 

 

 

 

 



Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

Bc. Diana Kováčová 

- nemá pripomienky k návrhu predsedu Programovej rady FKV doc. MUDr. Branislava 

Vohnouta, PhD., súhlasí s predloženým návrhom, skrátenie počtu hodín klinickej praxe 

nebude mať dopad na realizáciu predpísaných výkonov.  

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom úpravy študijného plánu študijného programu 

Fyziologická a klinická výživa stanoviskom.  

 

Hlasovanie:  

za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Predseda programovej rady doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. Zašle prerokovaný 

odporúčaný študijný program na vedenie fakulty. 

Termín: 16.11.2021 

 

Zapísala:  RNDr. Martina Valachovičová, PhD., v. r. 

Overil:   doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD., v. r. 

V Bratislave, dňa 9. 11. 2021  

 

Prílohy: prezenčná listina, študijný plán 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD., v. r. 

 


