
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

 

 

Z á p i s n i c a z doplňujúceho zasadnutia programovej rady  pre študijný program 

ošetrovateľstvo – bakalársky študijný program   

 

Zápisnica: č. 2 

 

Termín a miesto konania: 11. februára 2022 o 10:00 h, miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Rozšírenie počtu členov.  

3. Tvorba bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo a jeho inovácie 

4. Identifikačné listy predmetov 

5. Diskusia 

6. Rôzne 

7. 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: 3 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. 

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.  

Iveta Suchá (za študentov externej formy štúdia) 

 

Neprítomní členovia: 3 

 

Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o predloženom programe zasadnutia. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:    3 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    3 
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K bodu 2 Rozšírenie počtu členov programovej rady 

Predsedníčka privítala novú členku Ivetu Suchú, študentku 3. ročníka externej formy 

bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. V úvode vysvetlila, že na základe I. etapy 

kontroly prípravy interných akreditačných spisov prorektorkou SZU pre pregraduálne 

štúdium, vyplynula pre fakultu úloha doplniť zloženie Programovej rady pre Bc. Študijný 

program Ošetrovateľstvo o zástupcu študentov externej formy štúdia.   

 

K bodu 3 Tvorba bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo a jeho inovácie 

Predsedníčka informovala, že na prvom rokovaní bol členom programovej rady predložený 

návrh odporúčaného študijného plánu pre študijný program ošetrovateľstvo (bakalársky 

študijný program) v dennej a externej forme štúdia. Pri koncepcii fakulta vychádzala z 

východiskového dokumentu – 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 3 Diskusia 

Predsedníčka informovala o priebehu diskusie na prvom rokovaní: kedy 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. Stanovisko podporila PhDr. Jana Rottková, PhD., ktorá prezentovala 

skúsenosti sestier z chirurgických pracovísk. 

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

e) PhDr. Emília Miklovičová, PhD., 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) Návrh na zmeny, zaradenie nového predmetu, vynechanie predmetu, zmenu počtu hodín, 

zmenu zaradenia predmetu v semestri neboli predložené.  

 

Predsedníčka požiadala novú členku programovej rady o vyjadrenie k predkladanému návrhu: 

študentka Iveta Suchá uviedla, že doteraz počas štúdia nezaznamenala zásadné problémy 

v počte, názve a hodinovej dotácii študijných predmetov. Rovnako systém nastavenia 

praktickej výučby z pohľadu študenta, ale i sestry z praxe, nakoľko je absolventkou vyššieho 

odborného štúdia a vykonáva povolanie sestra, jej umožňuje posúdiť súčasné vzdelávanie 



3 

 

poskytované fakultou ako aj nový návrh v širších súvislostiach a komplexne s prepojením 

pohľadu študenta a sestry z praxe. Vyjadrila spokojnosť aj s predloženým návrhom 

zosúlaďovaného študijného programu a neuviedla návrhy na zmenu či korekciu ani 

predmetov a ani počtu hodín.  

 

 

Predsedníčka informovala o výsledku hlasovaniu o predkladaných odporúčaných študijných 

plánoch pre študijný program ošetrovateľstvo (bakalársky študijný program v dennej 

a externej forme štúdia) z predchádzajúceho rokovania. 

 

Uznesenie  k bodu 3a 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

Členovia schválili navrhované zmeny počtom 5 súhlasných hlasov prítomných členov. 

 

Predsedníčka vyzvala novú členku programovej rady, aby sa aklamačne vyjadrila 

k predkladanému návrhu a hlasovala za / proti / zdržal sa. 

 

Uznesenie  k bodu 3b 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     1 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    5 

 

Záver hlasovania (podľa uznesenia 3a a 3b)  

 

Členovia programovej rady schválili navrhované zmeny počtom 6 súhlasných hlasov 

prítomných členov. 

 

K bodu 3 Informačné listy predmetov 

Predsedníčka infromovala novú členku, 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 následne diskutovali o obsahu, rozsahu a kvalite výučby jednotlivých študijných 

predmetov. Iveta Suchá za študentov uviedla, že nateraz nevnímajú zásadný problém počas 

štúdia, aj keď je štúdium náročné a aj časovo značne zaťažujúce. Študenti, ako tlmočila Iveta 

Suchá, sa však zhodli, že systém nastavenia praktickej výučby je veľmi dobrý, nakoľko 
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cirkulácia na pracoviskách im výrazne rozšírila obzor a následne sa im aj „ľahšie“ pripravuje 

na predmetové skúšky, ak už majú skúsenosť aj z iných pracovísk, ako na tých, kde pracujú.  

Ďalej prítomní diskutovali o činnostiach v rozsahu kompetencií sestry na jednotlivých 

pracoviskách a nových trendoch ošetrovateľských intervencií na jednotlivých pracoviskách. 

Študentka pozitívne ocenila zaraďovanie pracovísk s vysokým odborným kreditom a podelila 

sa o aktuálne skúsenosti s realizácie praktickej výučby v NOU Klenova 1, kde cirkulovala na 

3 oddeleniach.  

 

Záver 

Predsedníčka aj na doplňujúcom rokovaní 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  11. februára 2022     

 

 

 

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

                                                                                  predsedníčka programovej rady  

   


