
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Pôrodná asistencia 

 

Dátum: 28. 11. 2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program rokovania: 

1. Hodnotenie výučby v ZS 22/23 garantkou ŠP a učiteľmi profilových predmetov 

2. Hodnotenie výučby v ZS 22/23 zástupkyňou študentov 

3. Diskusia  

4. Záver   

 

Bod 1.  Hodnotenie výučby v ZS 22/23 garantkou ŠP a učiteľmi profilových predmetov 

Garantka:                                                                                                                                 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. privítala všetkých zúčastnených a oboznámila 

o programe zasadnutia. Všetci zúčastnení súhlasia s programom. 

• Zhodnotila ŠP 

• Konštatovala, že neboli zistené nedostatky 

• Všetky profilové predmety sú plnohodnotne zabezpečené učiteľmi 

• Konštatovala, že treba riešiť priestorové zabezpečenie študijného programu – 

rekonštrukcia a zväčšenie odbornej učebne  

Učitelia profilových predmetov:                                                                                           

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. 

• Spolupráca so študentami je dobrá 

• Druhý ročník kooperuje pri štúdiu 

• Prvý ročník sa pomaly adaptoval a sú čím ďalej menšie rozdiely medzi študentami 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. 

• Za všetky ročníky nezistila žiadne veľké nedostatky 

Mgr. Brigita Csongárová (zástupca zamestnávateľov) 

• Zhodnotila, že pre študentov práca na praxi je zaujímavá a aktívne spolupracujú 

 

Bod 2. Hodnotenie výučby v ZS 22/23 zástupkyňou študentov 

Diana Oravcová (zástupca študentov) informovala:  

• Študenti boli vyzvaní, aby sa vyjadrili k pozitívam, negatívam, doporučeniam ku 

štúdiu v ZS  

• Študenti sa sťažujú na malé priestory odborných učební, nevyhovujúce sociálne 

miestnosti (WC) 

• Privítali by viac nových výučbových materiálov 

• Majú záujem o vyššiu hodinovú dotáciu profilových predmetov napr. pôrodníctvo, 

gynekológia 

• Vyjadrili pochvalu na adresu vyučujúcich za rýchle reakcie v komunikácii, za 

výučbu, ktorá je na vysokej úrovni 

 

 

 

 

 



Bod 3. Diskusia  

doc. MUDr. Krčméryová, PhD. 

• Požiadala všetkých zúčastnených o podporu a propagáciu ERASMUS, spoločne 

povzbudiť študentov a vzbudiť záujem 

Diana Oravcová (zástupca študentov) 

• Predniesla podnet od študentov, že majú záujem o písomky online formou, aby bol 

väčší priestor pre výučbu 

Všetci zúčastnení v diskusii zhodnotili ZS ako úspešný. 

 

Bod 4. – Záver  

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie programovej rady. 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v.r. 

Overila:   doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., v.r. 

V Bratislave, dňa 28. 11. 2022  

 

 


