
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Pôrodná asistencia 

 

Dátum: 11. 4. 2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program rokovania: 

1. Zloženie interného akreditačného spisu zosúlaďovaného študijného programu (ŠP) 

Pôrodná asistencia I. stupeň denná forma štúdia (ďalej IAS_PA) a informácia 

o pripravenosti IAS_PA 

2. Informácia o ďalšom postupe schvaľovania IAS_PA 

3. Diskusia  

4. Záverečné stanovisko k internému akreditačnému spisu  

Členovia PrR s programom rokovania súhlasia 

 

Predkladateľ: 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. – osoba zodpovedná za rozvoj a kvalitu študijného 

programu (ďalej garant) 

 

Bod 1.  IAS – zloženie a stav pripravenosti 

Garantka informovala o stave prípravy IAS_PA: 

1. opis študijného programu - pripravené 

2. vnútorná hodnotiaca správa študijného programu spracovaná podľa štruktúry SAAVŠ - 

pripravené 

3. odporúčaný študijný plán študijného programu – pripravené, zapracované pripomienky 

zo zápisnice z 4.11.21 

4. informačné listy predmetov študijného programu - pripravené 

5. VUPCH osoby zodpovednej za študijný program a ďalších dvoch učiteľov 

zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - pripravené 

6. zoznam predkladaných výstupov + charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých 

činností osôb (doc. PhDr. A. Repková, PhD.; doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.;  doc. 

MUDr. T. Krčméryová, PhD.) v počte 15 – pripravených 10 (min. národná úroveň), 5 je 

potrebných dopracovať 

7. zoznam školiteľov záverečných prác + témy v aktuálnom akademickom roku - 

pripravené 

8. VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety listov a ostatné povinných a 

povinne voliteľných predmetov študijného programu – finalizuje sa 

9. záznamník klinickej praxe – pripravený 

10. stanovisko zamestnávateľa a študenta – doložené súhlasné stanovisko 

 

Bod 2. Ďalší postup schvaľovania IAS 

Garantka informovala o postupe ďalšieho schvaľovania IAS – Rada kvality fakulty, MZ SR 

– potrebné odovzdať do 13.5.2022 

 

 



Bod 3. Diskusia k IAS_PA 

Otvorenie diskusie k plneniu nasledovných kritérií v IAS_PA: 

1. Hodnotenie spracovania v súlade s VSK a úplnosť spracovania IAS_PA 

2. Hodnotenie personálneho, materiálno-technického  zabezpečenia 

3. Hodnotenie tvorivej činnosti 

4. Hodnotenie výsledkov vzdelávania 

5. Hodnotenie obsahového zamerania zosúlaďovaného študijného programu (stručné 

osnovy predmetov) 

6. Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu v súlade 

s kompetenciami podľa právnych predpisov MZ SR 

7. Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu v súlade 

s kompetenciami podľa právnych predpisov MZ SR 

3.1 Stanovisko učiteľov profilových predmetov k IAS_PA 

Doc. MUDr. T Krčméryová, PhD. 

- nemá pripomienky k IAS_PA, odporúča rozšíriť názov a sylabus výberového predmetu 

ILP Tradičná čínska medicína v pôrodnej asistencii, akceptované -  nový názov Alternatívna 

a tradičná čínska medicína v pôrodnej asistencii, sylabus rozšírený 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.  

- nemá pripomienky k IAS_PA  

3.2 Stanovisko študenta k  IAS_PA 

Diana Oravcová 

- nemá pripomienky k IAS_PA 

3.3 Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k IAS_PA 

Mgr. Brigita Csongárová 

- nemá pripomienky k IAS_PA 

 

Bod 4. - Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanému internému 

akreditačnému spisu 

Všetci zúčastnení súhlasia s preloženým Interným akreditačným spisom pre zosúlaďovaný 

študijný program Pôrodná asistencia, I. stupeň, denná forma 

Hlasovanie:  

za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Predsedníčka programovej rady doc. Adriana Repková, PhD. skompletizujem IAS a postúpi 

ho vedeniu fakulty, následne požiada Radu kvality fakulty o jeho schválenie   

Termín: 13.4.2022 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r. 

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

V Bratislave, dňa 11. 4. 2022  

 

Prílohy:  Súhrnná správa programovej rady k zosúlaďovanému študijnému programu  

Správa o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou – študent, 

zamestnávateľ 

Súhlas zainteresovanej strany – študent, zamestnávateľ 

 


