
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 

– doktorandský študijný program   

 

 

Zápisnica: č. 2 

 

Termín a miesto konania: 14. február 2022 o 11:00 h,  

hybridná forma – miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ B-405 

a online prostredníctvom aplikácie MicrosoftTeams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1.Otvorenie zasadnutia programovej rady.  

2.Odporúčaný študijný plán v doktorandskom študijnom programe Ošetrovateľstvo a jeho 

inovácie 

3.Informačné listy predmetov 

4.Diskusia 

5.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. 

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.  (za zamestnávateľov) 

PhDr. Gabriel Bálint (za študentov) 

Neprítomní členovia: 0 

Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o predloženom programe zasadnutia 

programovej rady. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Za:     5 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Uznesenie  k bodu 1 

Členovia schválili program zasadnutia programovej rady počtom 5 súhlasných hlasov 

prítomných členov. 



2 

 

 

 

 

K bodu 2 Odporúčaný študijný plán v doktorandskom študijnom programe 

Ošetrovateľstvo a jeho inovácie 

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

návrh odporúčaného študijného plánu pre študijný program ošetrovateľstvo (doktorandský 

študijný program) v dennej a externej forme štúdia. Navrhované zmeny zo zasadnutia boli 

zapracované. 

    

K bodu 3 Informačné listy predmetov 

Predsedníčka informovala o vytváraní informačných listov predmetov po obsahovej stránke, 

pričom inovácia bude smerovať k zaradeniu nových zdrojov študijnej literatúry a zmene 

stručného obsahu predmetu. Vysvetlila, že snahou fakulty  je zatraktívniť vzdelávanie  

a dostihnúť konkurencieschopnosť na trhu vzdelávateľov. 

 

K bodu 4 Diskusia 

Predsedníčka vyzvala prítomných k diskusii o obsahu, rozsahu a kvalite výučby jednotlivých 

študijných predmetov v predloženom odporúčanom študijnom pláne pre študijný program 

ošetrovateľstvo (doktorandský študijný program).  

Prítomní následne diskutovali o obsahu, rozsahu a kvalite informačných listov predmetov. 

 

K bodu 5 Záver 

Predsedníčka na záver uviedla, že informačné listy predmetov sa budú distribuovať členom 

programovej rady, aby ich obsahovo posúdili a zaslali pripomienky na ich spracovanie.  

 

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  15. február 2022     

 

 

 

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

dekanka 


