
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 ošetrovateľstvo – 

bakalársky študijný program   

 

Zápisnica: č. 1 

 

Termín a miesto konania: 25. január 2022 o 13:00 h, miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia programovej rady.  

2. Tvorba bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo a jeho inovácie. 

3. Identifikačné listy predmetov. 

4. Diskusia. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia programovej rady  
Zasadnutie  programovej rady otvorila doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., predsedníčka 

programovej rady (ďalej len „predsedníčka“). Privítala prítomných členov programovej rady.  

Prítomní členovia: 5 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. 

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.  

PhDr. Jana Rottková, PhD. 

PhDr. Gabriela Šuttová (za zamestnávateľov) 

Diana Čermáková (za študentov) 

 

Neprítomní členovia: 0 

 

Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o predloženom programe zasadnutia. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 
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K bodu 2 Tvorba bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo a jeho inovácie 

Predsedníčka predložila prítomným návrh odporúčaného študijného plánu pre študijný 

program ošetrovateľstvo (bakalársky študijný program) v dennej a externej forme štúdia. 

Poukázala na východiskový dokument pri jeho tvorbe – Vyhláška č. 95/2018 Z. z.,  ktorou sa 

určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe 

indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej 

pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci 

s lekárom a Nariadenie vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.  

 

K bodu 2 Diskusia 

Predsedníčka vyzvala prítomných k diskusii o predložených odporúčaných študijných plánoch 

pre študijný program ošetrovateľstvo (bakalársky študijný program v dennej a externej forme 

štúdia). V rámci diskusie odznelo 10 diskusných príspevkov: 

a) doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. - vysvetlila, že pre fakultu sú predpisy (vyhláška  a 

nariadenie vlády) záväzné v plnej miere pri koncipovaní predmetov ako ich názvov tak 

i rozsahu výučby podľa toho, či sa jedná o profilový predmet.   

b) PhDr. Emília Miklovičová, PhD., – podrobne, podľa jednotlivých ročníkov vysvetlila 

koncepciu zostavovania odporúčaného študijného plánu. 

c) PhDr. Gabriela Šuttová – akcentovala na potrebu, aby sestry boli pripravené pre prax 

v rozsahu vymedzených kompetencií a disponovali ako  vedomosťami, tak i zručnosťami. 

Pozitívne ocenila skúsenosti pracoviska so študentkami študijného programu 

ošetrovateľstvo, ako i prínos participácie pracovísk na klinickej praxi počas štúdia, ktorá 

prispieva k personálnej stabilizácii nástupom absolventiek na pracoviská, kde sa stretli 

s pozitívnou  odozvou z hľadiska sestier - mentoriek. Stanovisko podporila PhDr. Jana 

Rottková, PhD., ktorá prezentovala skúsenosti sestier z chirurgických pracovísk. 

d) Diana Čermáková – prezentovala skúsenosti zo štúdia z pohľadu študentov. Zdôraznila, 

že aj ona vníma rozdielny prístup niektorých študentov k plneniu študijných povinností a 

že nedostatočná príprava počas výučby klinických predmetov sa preukáže pri výučbe 

ošetrovateľských predmetov (ošetrovateľstvo v interných odboroch / chirurgii / pediatrii / 

geriatrii), kedy je študent nútený si doštudovať východiskové informácie, ak má rezervy 

vo vedomostiach.  

e) Následne prítomní diskutovali o rozsahu výučby „klinických“ predmetov 

a „ošetrovateľských“ predmetov. PhDr. Emília Miklovičová, PhD., opäť vysvetlila, že 

novo navrhovaný model výučby predmetov napr. „Pediatria a ošetrovateľstvo“ vychádza 

v plnej miere z platných predpisov a je nastavený tak, kedy lekár počas prvého semestra 

odprednáša „kliniku“ a nadväzuje výučba ošetrovateľskej problematiky, čím je 

zabezpečená kontinuita a prepojenosť teórie a praxe. 

f) doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. – položila do pléna otázku, či prítomní vnímajú 

potrebu zaradenia nového predmetu (povinne voliteľný / výberový predmet). Po analýze 

predloženého návrhu sa prítomní zhodli, že nie. 

g) Návrh na zmeny, zaradenie nového predmetu, vynechanie predmetu, zmenu počtu hodín, 

zmenu zaradenia predmetu v semestri neboli predložené.  
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Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o predkladaných odporúčaných študijných 

plánoch pre študijný program ošetrovateľstvo (bakalársky študijný program v dennej 

a externej forme štúdia). 

 

Uznesenie  k bodu 2 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

Členovia schválili navrhované zmeny počtom 5 súhlasných hlasov prítomných členov. 

 

K bodu 3 Informačné listy predmetov 

Predsedníčka prítomných informovala, že následne bude fakulta vytvárať informačné listy 

predmetov po obsahovej stránke, pričom inovácia bude smerovať k zaradeniu nových zdrojov 

študijnej literatúry a zmene stručného obsahu predmetu. PhDr. Emília Miklovičová, PhD., 

vysvetlila, že snahou fakulty  je zatraktívniť vzdelávanie  a dostihnúť konkurencieschopnosť 

na trhu vzdelávateľov. 

 

K bodu 4 

Prítomní diskutovali o obsahu, rozsahu a kvalite výučby jednotlivých študijných predmetov, 

pričom sa zhodli, že zrealizované zmeny pedagógov zabezpečujúcich predmety boli 

pozitívnym krokom. Študenti, ako tlmočila Diana Čermáková, nateraz nevnímajú zásadný 

problém. 

 

Záver 

Predsedníčka na záver uviedla, že informačné listy sa budú odovzdávať členom programovej 

rady následne, aby ich obsahovo posúdili a zaslali na pripomienkovanie na formulári, ktorý 

im bude poskytnutý elektronicky.  

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie programovej rady. 

 

 

Zápisnicu zapísala: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. v. r.  

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

 

Bratislava  25. január 2022     

 

 

 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. v. r. 

                                                                                  predsedníčka programovej rady  

   


