
Zápisnica z rokovania Programovej rady pre študijný program  

Rádiologická technika 

Dátum: 13. apríl 2022 

Prítomní: stretnutie sa uskutočnilo dištančne / prítomní 7 členovia Programovej rady 

Program rokovania: 

Správa o kontrole študijných plánov a ďalších podmienkach akreditácie študijného programu – 

rádiologická technika. 

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: 

• Dňa 4. 4. 2022 na FOaZOŠ sa uskutočnila 2. kontrola Študijných plánov RT 

a Informačných listov jednotlivých predmetov pod vedením p. prorektorky doc. PhDr. 

Adriány Repkovej, PhD. Bolo nutné prerobiť opis študijného programu: 

- skontrolovať profil absolventa (podľa web), 

- odstrániť odkazy, doplniť smernice o žiarení a vyhlášku o rozsahu praxe, 

- doplniť hyperlinky na zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami – od p. prorektorky 

Frčovej), 

- u mentorov nešpecifikovať dĺžku praxe. 

• Opakovane bola kontrolovaná štruktúra študijných plánov (denná, externá forma), počet 

kreditov, počet hodín teoretickej časti, celková záťaž študenta a pod.  

• Informačné listy pre dennú formu štúdia boli opravené podľa pokynov, t. j. opravené 

výstupy priebežného hodnotenia, u niektorých predmetoch boli upravené kredity a počet 

hodín v jednotlivých ročníkoch, v externej formy štúdia ešte nie je hotový študijný plán. 

V 3. r. ZS obsah bol zredukovaný na 3 predmety (rádiológia, seminár k záverečných 

prácam a klinická prax).  

• Ďalšou úlohou opäť doplnenie VÚPCH a VTC listov, ktoré by už mali byť finalizované. 

Jedná sa hlavne o doplnenie publikačnej činnosti.  

• Problém je s publikáciami, ktoré sú už hotové, pripravené do tlače (október 2021, január 

2022), sú uvedené vo VÚPCH listoch, ale nie sú k dispozícii.  

• Doplnenie ďalších dokladov, ako súhrnnej správy Programovej rady k zosúladeniu 

programu, Správa o hodnotení študijného programu.  

• Dňa 20. 4. 2022 sa uskutoční opäť porada o príprave akreditácie. 

• Študijný odbor Rádiologická technika - termín odovzdávania akreditačných spisov 20. 

5. 2022. 

 

Diskusia k uvedeným bodom programu: 

Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie 

 

 

 



Stanovisko predsedníčky Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. 

- Publikácie dorieši s p. prodekankou doc. PhDr. Hanou Padyšákovou, PhD. a knižnicou.  

 

 

Stanovisko učiteľov profilových predmetov k predkladanej úprave ŠP 

Mgr. Martin Chudý 

- nemá pripomienky  

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

Lenka Valová – študentka dennej formy štúdia RT 

- nemá pripomienky 

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

- nemá pripomienky  

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

PhDr. Bc. Andrea Burganová, PhD.  

- nemá pripomienky 

 

Stanovisko zástupcu stavovských organizácii k predkladanej úprave ŠP 

Bc. Janka Strápková 

- nemá pripomienky 

 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

• Členovia usúdili náročné administratívne úkony, budú naďalej informovaní o priebehu 

prípravy akreditácie. 

 

Hlasovanie:  

za – 7               proti – 0              zdržal sa – 0 

 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r.    

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

V Bratislave, dňa 14. 4. 2022  

Prílohy: prezenčná listina 

 

 


