
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. 2 

 

Termín a miesto konania: 12. apríl 2022 o 14:00 h, miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ  

B-405 

Prítomní: 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 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia programovej rady.  

2. Skladba a tvorba interného akreditačného spisu. 

3. Rôzne. 

4. 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 

a oboznámila s programom zasadnutia.  

 

  

K bodu 2 Skladba a tvorba interného akreditačného spisu 

Predsedníčka  informovala prítomných, že bol zosumarizovaný vypracovaný obsah interného 

akreditačného spisu. Ďalej uviedla, že elektronicky bol zaslaný na vyjadrenie 

zainteresovaným stranám na prípadne pripomienky. Zainteresované strany (zamestnávateľ 

a študent) uviedli, že k zaslaným materiálom nemajú čo dodať, boli zapracované ich 

pripomienky. Následne predsedníčka prítomných oboznámila  s obsahom interného 

akreditačného spisu  pre študijný program ošetrovateľstvo (magisterský študijný program), 

ktorý sa bude predkladať  Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Spis obsahuje: 

• opis študijného programu spracovaný podľa štruktúry SAAVŠ 
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• vnútornú hodnotiacu správu študijného programu spracovanú podľa štruktúry SAAVŠ 

• odporúčaný študijný plán študijného programu  

• informačné listy predmetov študijného programu 

• vedecko pedagogické charakteristiky  určených osôb za uskutočňovanie, rozvoj 

a kvalitu študijného programu, učiteľov profilových predmetov a školiteľov 

záverečných prác, 

• Charakteristiky tvorivej činnosti určených osôb – 15 výstupov podľa štruktúry 

SAAVŠ, 

• záznamník klinickej praxe, ktorý bol prepracovaný v nadväznosti na novú vyhlášku 

o kompetenciách sestier (95/2018Z.z.) 

• a ďalšie zdokumentované informácie – súhrnnú správu o zosúlaďovaní študijného 

programu, súhlas zainteresovaných strán a hodnotenia zainteresovaných strán 

Predsedníčka vyzvala prítomných k diskusii. V rámci diskusie za interesované strany sa 

vyjadrila  študentka: 

a) Bc. Ema Šagátová za študentov – sa vyjadrila že sa oboznámila sa so všetkými 

predloženými dokumentami a súhlasila s obsahom akreditačného spisu pre získanie 

stanoviska MZ SR. Ďalej uviedla, že záznamník klinickej praxe obsahuje niektoré 

výkony, ktoré  študenti doposiaľ nerealizovali.  

b) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – reflektovala na uvedenú otázku, že tieto 

výkony sa majú študenti naučiť počas klinickej praxe a sú v zmysle novej vyhlášky, 

c) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – adresovala študentke otázku o záujme 

potenciálnych študentov o denné štúdium študijného programu ošetrovateľstvo 

(magisterský študijný program)  

d) Bc. Ema Šagátová – sa vyjadrila, že o túto formu štúdia zo strany študentov nie je 

záujem; preferujú externú formu.  

 

Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o finálnej verzii obsahu interného 

akreditačného spisu pre študijný program ošetrovateľstvo (magisterský študijný program), 

ktorý bude predložený po zosúladení so štandardmi SAAVŠ na písomné stanovisko na  MZ 

SR. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

 

Uznesenie  k bodu 2  

Členovia programovej rady schválili obsah interného akreditačného spisu pre študijný 

program ošetrovateľstvo (magisterský študijný program) a odporúčajú ho predložiť MZSR. 

 

 

 

 



3 

 

K bodu 3 Rôzne 

V rámci bodu rôzne neodznel žiadny diskusný príspevok a komentár. 

 

K bodu 4 Záver 

Na záver predsedníčka programovej rady poďakovala za participáciu pri tvorbe obsahu 

interného akreditačného spisu pre študijný program ošetrovateľstvo (magisterský študijný 

program) všetkým prítomným. Osobitne poďakovala  učiteľom profilových predmetov, ktorý 

v rámci zosúlaďovania  so štandardmi SAAVŠ  v časovej tiesni pripravili excelentný spis 

v prvej etape.  Ukončila zasadnutie programovej rady a poďakovala za účasť. 

 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísala: Monika Neumannová, v. r. 

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

 

Bratislava  13. 4. 2022     

 

 

 

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

                                                                                  predsedníčka programovej rady  

   


