
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. 4 

 

Termín a miesto konania: 21. novembra 2022 o 12:00 h, miestnosť Vedeckej rady 

FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie skrátenia dĺžky štúdia v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo externá 

forma štúdia:  

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: 5 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní členovia: 1 (ospravedlnená) 

 

Predsedníčka v úvode privítala prítomných a informovala ich, že bakalárske študijné 

programy ošetrovateľstvo prešli procesom zosúlaďovania bez koncepčných pripomienok a 

zároveň poďakovala členom Programovej rady za ich doterajšiu činnosť, nakoľko prispeli 

k racionálnemu nastaveniu odporúčaného študijného plánu. 

Následne členovia Programovej rady diskutovali o možnosti zosúladiť bakalársky študijný 

program ošetrovateľstvo v externej forme štúdia so skrátenou dĺžkou štúdia na 3 roky. 

Prítomní diskutovali o reálnych možnostiach študentov externej formy štúdia absolvovať 

prednášky a klinickú prax.  

Zástupca za študentov externej formy štúdia Iveta Suchá uviedla, že externé štúdium je 

náročné ako pre študenta, tak i pre manažérky ošetrovateľstva pri  zostavovaní služieb tak, 
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aby bolo umožnené zabezpečiť chod oddelenia i účasť na výučbe ako teoretickej, tak 

i praktickej.  

PhDr. Emília Miklovičová, PhD., prodekanka pre klinickú prax priblížila problémy, ktoré 

rieši zo strany externých študentov a to je najmä neúčasť na praktickej výučbe a následné 

náhrady. Presun hodín praxe zo 4. ročníka do predchádzajúcich troch ročníkov nevidí 

prodekanka Miklovičová ako racionálny návrh.  

Prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. súhlasila 

s uvedenými informáciami a dodala, že i teoretickú výučbu musia študenti absolvovať 

v stanovenom rozsahu podľa informačných listov študijných predmetov.  

Zástupca za študentov dennej formy štúdia Diana Čermáková uviedla, že i denná forma štúdia 

je časovo náročná v študijnom programe ošetrovateľstvo. 

Následne prítomní diskutovali o možnosti skrátiť dĺžku štúdia. V súčasnosti je o štúdium nižší 

záujem, fakulta má v štyroch ročníkoch spolu 43 zapísaných študentov. Zhodli sa na závere, 

že si uvedomujú potreby zdravotníckych zariadení prijať sestry do systému, ale nestotožňujú 

sa so skrátením dĺžky štúdia na úkor kvality vzdelávania.  

 

Uznesenie  k bodu 1a 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    1 

Členovia odsúhlasili, že fakulta nateraz nebude predkladať návrh na  skrátenie dĺžky štúdia v  

bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v externej forme štúdia na 3 roky počtom 5 

súhlasných hlasov prítomných členov. 

 

K bodu Rôzne 

Predsedníčka zároveň informovala, že fakulta pracuje na zosúladení odporúčaného študijného 

plánu ošetrovateľstvo magisterské štúdium so skrátenou dĺžkou štúdia 2 roky.  

 

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. novembra 2022     

 

 

 

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

                                                                                  predsedníčka programovej rady    


