
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  denná a externá forma štúdia 

 

Zápisnica: č. 3 

 

Termín a miesto konania: 22. apríla 2022 o 10:00 h, miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie pripravených podkladov k zosúladeniu študijného programu 

Ošetrovateľstvo Bc. denná a externá forma štúdia:  

odporúčaný študijný plán 

informačné listy predmetov 

opis študijného programu 

vnútorná hodnotiaca správa 

3. Diskusia 

4. Rôzne 

5. 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: 6 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní členovia: 0 

 

Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o predloženom programe zasadnutia. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:    6 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 
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K bodu 2 Prerokovanie a schválenie pripravených podkladov k zosúladeniu študijného 

programu Ošetrovateľstvo Bc. denná a externá forma štúdia:  

Predsedníčka v úvode vysvetlila, že na základe ďalšej etapy kontroly prípravy interných 

akreditačných spisov doc. PhDr. Adrianou Repkovou, PhD. prorektorkou SZU pre 

pregraduálne štúdium, vyplynula pre fakultu úloha doplniť spracované materiály 

o novoprijaté vnútorné predpisy SZU.  

Následne boli podrobne odprezentované pripravené materiály (ktoré mali členovia 

programovej rady vopred poskytnuté elektronickou cestou) v tlačenej verzii: 

- odporúčaný študijný plán 

- informačné listy predmetov 

- opis študijného programu 

- vnútorná hodnotiaca správa 

 

K bodu 3 Diskusia 

Predsedníčka informovala o časovom harmonograme predloženia pripravených materiálov na 

zosúlaďovanie bakalárskych študijných programov ošetrovateľstvo v dennej a externej forme 

štúdia ďalším posudzovateľom v systéme fakulta / SZU / MZ SR.  

Predsedníčka požiadala členov programovej rady o vyjadrenie k predloženým návrhom na 

zosúlaďovanie bakalárskych študijných programov. Študentka Iveta Suchá uviedla, že 

nastavený rámec praktickej výučby je už teraz prínosný pre získavanie zručností 

z aplikovaných odborov ošetrovateľstva a študenti pozitívne hodnotia možnosť praxe na 

odborne špičkových pracoviskách. S názorom sa stotožnila aj študentka v dennej forme štúdia 

Diana Čermáková. PhDr. Gabriela Šuttová uviedla, že na ich pracovisku majú možnosť 

porovnať absolventov viacerých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a že FOaZOŠ SZU si 

udržiava stabilitu kvality vzdelávania. Ako sa prítomní zhodli, pozitívne je, že už počas štúdia 

budúce sestry na pracoviskách praxujú, kde sa neskôr zamestnajú a do praxe prichádzajú 

lepšie pripravené na špecifické podmienky pracovísk. 

 

 

Po diskusii predsedníčka požiadala o hlasovanie. Členovia programovej rady sa aklamačne 

vyjadrili k predloženiu spracovaných a prerokovaných materiálov na proces zosúlaďovania 

pre:   

- 3a) bakalársky študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia 

- 3b) bakalársky študijný program ošetrovateľstvo v externej forme štúdia 

 

Uznesenie  k bodu 3a 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     6 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 
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Členovia schválili obsah spracovaných materiálov na zosúlaďovanie - bakalársky študijný 

program ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia počtom 6 súhlasných hlasov prítomných 

členov. 

 

Uznesenie  k bodu 3b 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     6 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Členovia schválili obsah spracovaných materiálov na zosúlaďovanie - bakalársky študijný 

program ošetrovateľstvo v externej forme štúdia počtom 6 súhlasných hlasov prítomných 

členov. 

 

K bodu Rôzne 

Po ich preštudovaní a kontrole obsahovej stránky členovia programovej rady pristúpili 

k spracovaniu Správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou – študent / 

zamestnávateľ.  

Predsedníčka zároveň informovala, že uvedené materiály boli elektronicky postúpené 

absolventom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia. 

Prvých absolventov v externej forme štúdia, ktorí získajú spôsobilosť na výkon povolania 

sestra bude mať fakulta po konaní štátnych skúšok v akad. roku 2022/2023. 

 

Záver 

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  22. apríla 2022     

 

 

 

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

                                                                                  predsedníčka programovej rady  

   


