
Zápisnica z rokovania Programovej rady pre študijný program  

Rádiologická technika 

Dátum: 11. november 2021 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 5 členovia Programovej rady 

Program rokovania: 

Úprava študijného programu (ŠP) Rádiologická technika I. stupeň denná forma štúdia – 

akademický rok: 3 

Členovia Programovej rady s programom rokovania súhlasia 

 

Predkladateľ: 

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

rozvoj a kvalitu študijného programu  

 

Navrhované zmeny a ich zdôvodnenie: 

Študijný program Rádiologická technika podľa NV č. 296/2010 má stanovené štúdium 3 500 

hodín a 1/3 klinická prax (1 140 hodín) – navrhované zosúladenie výučby s nariadením vlády: 

• Posilnenie PROFILOVÝCH PREDMETOV – vyšší počet kreditov a ukončenie      

skúškou 

• Zníženie hodinovej dotácie predmetov, ktoré nie sú profilové – ukončenie priebežným 

hodnotením 

• Predmety štátnej záverečnej skúšky: 

Praktická skúška, 

Obhajoba práce, 

Rádiológia, 

Radiačná onkológia, 

Vynechaný predmet: nukleárna medicína. 

• Pôvodný počet hodín klinickej praxe a súvislej klinickej praxe 

Teória:               3 235 hodín 

Klinická prax:   1 614 hodín 

Celkovo spolu:  4 675 hodín 

Počet kreditov:  180 

Celková pripravovaná zmena je realizovaná aj z dôvodu pôvodného vysokého počtu hodín 

teoretickej výučby. Nový návrh vytvorí študentom priestor na prípravu a samoštúdium. 

 

Diskusia k predkladanej úprave ŠP: 

Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie 

 

Stanovisko predsedníčky Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. 

Predložila návrh : 

- profilujúce predmety ukončiť formou preverovania – seminárne práce, testy - každý 

akademický rok; 

- je nutné akútne prehodnotiť a prepracovať informačné listy každého predmetu, aj 

neprofilových predmetov, základné medicínske znalosti zosúladiť s požiadavkami 

odboru; 



- informačné listy skontrolovať a prípadne prekonzultovať 

s odborníkmi/prednášajúcimi/garantmi príslušných predmetov; 

- eliminácia predmetov štátnej záverečnej skúšky je na mieste; 

- súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Stanovisko učiteľov profilových predmetov k predkladanej úprave ŠP 

PhDr. Andrea Burganová, PhD.  

Predložila návrh: 

- nemá pripomienky k návrhu predsedníčky Programovej rady doc. RNDr. Silvii 

Dulanskej, PhD., súhlasí s predloženým návrhom, udržanie počtu hodín klinickej praxe 

je nutné a má mať prevahu pre činnosť rádiologického technika; 

- klinická prax a teoretická časť sa dopĺňajú; 

- súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

Lenka Valová 

Predložila návrh: 

- profilujúce predmety ukončiť formou preverovania – seminárne práce, testy - každý 

akademický rok; 

- v ostatných bodoch súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

Mgr. Martin Chudý 

Predložil návrh: 

- klinická prax a teoretická časť sa dopĺňajú; 

- súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom úpravy študijného plánu študijného programu 

Rádiologická technika so stanoviskom.  

Hlasovanie:  

za – 5               proti – 0              zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Predsedníčka programovej rady doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. a PhDr. Klára Gebeová, 

PhD. zapracuje odsúhlasené zmeny v  študijnom programe Rádiologická technika a následne ho 

pošle na vedenie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU. 

Termín: 18.11.2021 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r.   

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

V Bratislave, dňa 12. 11. 2021  

Prílohy: prezenčná listina, študijný plán 

 


