
Zápisnica z rokovania Programovej rady pre študijný program  

Rádiologická technika 

Dátum: 15. február 2023 

Prítomní: stretnutie sa uskutočnilo dištančne/prítomní 6 členovia Programovej rady 

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania.  

Členovia Programovej rady s programom rokovania súhlasia. 

 

Predkladateľ: 

PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD. – vedúca Katedry rádiologickej techniky, osoba zodpovedná 

za rozvoj a kvalitu študijného programu  

 

Predkladaná správa o činnosti, zmeny a ich zdôvodnenie: 

Študijný program Rádiologická technika: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Oboznámenie s Vnútorným predpisom č. 20/2022 - Organizácia hodnotenia kvality 

vzdelávania na SZU v Bratislave zainteresovanými stranami. 

3. Návrhy predmetov pre vyhodnotenie študentmi v jednotlivých ročníkoch RT. 

4. Schválenie navrhnutých predmetov. 

5. Ukončenie zasadnutia 

 

Diskusia k uvedeným bodom programu: 

Účastníci zasadnutia Programovej rady katedry boli oboznámení so znením VP č. 20/2022, 

v rátane jednotlivých dotazníkov. Úlohou členov bola určiť profilové predmety k hodnoteniu zo 

strany študentov v jednotlivých ročníkoch. Jedná sa o korektné určenie v nasledujúcom znení: 

1. ročník:  rádiológia, rádiologická fyzika, anatómia a fyziológia, klinická prax (jednotlivé 

pracoviská); 

2. ročník: radiačná ochrana, radiačná onkológia, topografická anatómia, klinická prax 

(jednotlivé pracoviská); 

3. ročník: rádiológia, nukleárna medicína, topografická anatómia, klinická prax (jednotlivé 

pracoviská). 

Po zvážení a diskusii boli určené a následné odsúhlasené všetky kritériá. Členovia PR sa zhodli, 

že študenti budú informovaní o VP č. 20/2022.   

 

Stanovisko predsedníčky Programovej rady  

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. 

- nemá pripomienky, súhlasí s obsahom predkladaného materiálu 

 

Stanovisko študenta  

Lenka Valová – študentka dennej formy štúdia RT 

- víta dotazníkovú formu, súhlasí s obsahom predkladaného materiálu 

PhDr. Andrej Lučenič, PhD. – študent externej formy štúdia RT 

- návrh profilového predmetu pre 1. ročník RT – Anatómia a fyziológia 



Stanovisko zástupcu zamestnávateľov  

PhDr. Bc. Andrea Burganová, PhD.  

- návrh profilového predmetu pre 3. ročník RT – Nukleárna medicína 

- súhlasí s obsahom predkladaného materiálu 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov  

Bc. Janka Strápková  

- nemá pripomienky, súhlasí s obsahom predkladaného materiálu 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady  

Záver: 

Návrh vybraných profilových predmetov v rátane klinickej praxe bol odsúhlasený jednohlasne. 

Hlasovanie:  

za – 6               proti – 0              zdržal sa – 0 

 
 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. .r. 

Overila:   PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD., v. .r 

V Bratislave, dňa 16. 2. 2023  

 

 

 


