
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 – 

magisterský študijný program   

 

Zápisnica: č. 1 

 

Termín a miesto konania: 19. január 2022 o 13:00 h, miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia programovej rady.  

2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov. 

3. Tvorba magisterského študijného programu ošetrovateľstvo a jeho inovácie. 

4. Diskusia. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia programovej rady  
Zasadnutie  programovej rady otvorila prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, 

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

programovej rady.  

Prítomní členovia: 5 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. 

Mgr. Katarína Mitschová  (za zamestnávateľov) 

Bc. Ema Šagátová (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 

Uznesenie  k bodu 1 

Členovia schválili program zasadnutia počtom 5 súhlasných hlasov prítomných členov. 
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K bodu 2 Odovzdanie vymenúvacích dekrétov 

Predsedníčka odovzdala  prítomným  členom vymenúvacie dekréty, popriala veľa pracovných 

úspechov a vyjadrila presvedčenie o efektívnej spolupráci.  

    

K bodu 3 Tvorba magisterského študijného programu ošetrovateľstvo a jeho inovácie 

Predsedníčka predložila prítomným návrh odporúčaného študijného plánu pre študijný 

program ošetrovateľstvo (magisterský študijný program). 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. 

 

K bodu 4 Diskusia 

Predsedníčka vyzvala prítomných k diskusii o predloženom odporúčanom študijnom pláne 

pre študijný programu ošetrovateľstvo (magisterský študijný program). V rámci diskusie 

odznelo 10 diskusných príspevkov: 

a) doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. – návrh: presun predmetu andragogika a supervízia 

v klinickej praxi z 1. ročníka do 2. alebo 3. ročníka, 

b) doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – návrh: úprava názvu predmetu  andragogika 

a supervízia v klinickej praxi – didaktika v ošetrovateľstve, ktorá je vhodnejším 

predmetom vo vzťahu s kompetenciou sestry, ktorá sa má podieľať aj na odbornej 

príprave žiakov a študentov zdravotníckych odborov. Tento názov rovnako navrhla aj 

predsedníčka rady, 

c) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – návrh: zmena názvu predmetu nové 

technológie a postupy v ošetrovateľstve – elektronické zdravotníctvo. Tento návrh 

podporila aj Mgr. Katarína Mitschová a poukázala na jeho význam v ošetrovateľskej 

praxi, 

d) doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – návrh: zaradiť predmet elektronické 

zdravotníctvo medzi profilové predmety, 

e) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – návrh: pridať do predmetu ošetrovateľstva-  

problematiku z ochrany zdravia pri práci podľa uváženia. Návrh podporila doc. PhDr. 

Hana Padyšáková, PhD.  a  Mgr. Katarína Mitschová, 

f) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – návrh: predmet základy verejného 

zdravotníctva presunúť z profilových predmetov do povinne voliteľných predmetov, 

g) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – návrh: zrušiť predmet zdravotnícky 

manažment 3, 

h) Mgr. Katarína Mitschová – akcentovala na potrebu, aby sestry v manažérskych pozíciách 

disponovali štatistickými zručnosťami, 

i) Mgr. Katarína Mitschová – návrh: predmet ekonomika v zdravotníctve obsahovo rozšíriť 

o témy – základné ekonomické zručnosti. Návrh podporila aj študentka Bc. Ema 

Šagátová, 

j) Bc. Ema Šagátová –návrh: zaviesť predmet zdravotnícka legislatíva v praxi.  

 

Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o navrhovaných zmenách v predkladanom 

odporúčanom študijnom pláne pre študijný programu ošetrovateľstvo (magisterský študijný 

program). 
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Uznesenie  k bodu 4 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

Členovia schválili navrhované zmeny počtom 5 súhlasných hlasov prítomných členov. 

 

K bodu 5 Záver 

Prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH na záver uviedla, že informačné listy sa budú 

odovzdávať začiatkom februára, 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: Monika Neumannová v. r.  

Zápisnicu overila: doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH v.r.             

 

Bratislava  20. január 2022     

 

 

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH v. r. 

                                                                                  predsedníčka programovej rady  

   


