
Zápisnica z rokovania Programovej rady pre študijný program  

Rádiologická technika 

Dátum: 30. november 2022 

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

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania.  

2. Správa o kontrole a vyhodnotení zimného semestra 2022/2023 študijných plánov. 

3. Ďalšie podmienky akreditácie študijného programu v externej forme – rádiologická 

technika. 

4. Diskusia. 

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: 

• Študijný plán pre akad. rok ZS 2022/2023, ktorý bol odsúhlasený sa uskutočnil v celom 

rozsahu, bez problémov. V priebehu semestra boli odsúhlasené AS FOaZOŠ, AS SZU 

smernice, vnútorné predpisy:  

- Študijný poriadok, Etický kódex SZU, Disciplinárny poriadok SZU, Pravidlá 

preskúmania podnetov študentov, Poradenské centrum SZU, Smernica o rešpektovaní 

autorskej etiky a eliminácii plagiátorstve, Smernica o náležitostiach záverečných 

a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní, Smernica, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom na SZU. 

S uvedenými dokumentmi študenti (v dennej i externej forme štúdia, postgraduálnom 

štúdiu) boli oboznámení, potvrdili ich podpisom. Predpisy sa nachádzajú na nástenke 

študijného odboru v tlačenej forme.   

• Ďalšou úlohou je doplnenie VÚPCH listov pre mentorov (18), ktoré sú odovzdané.  

• Nevyskytli sa žiadne problémy počas zimného semestra, ktoré by závažnejším spôsobom 

ovplyvnili chod a funkčnosť nášho študijného odboru.  

• Prvýkrát sme aktivovali a umožnili študentom 2. a 3. ročníka absolvovanie súvislej 

klinickej praxe aj v iných zdravotníckych zariadeniach. Zmluvy boli podpísané – 5 

študentov z 2. r.; 9 študentov z 3. r. 

• Kvalitný priebeh vzdelávania vyžaduje aj doplnenie iných aktivít, hlavne činnosti, ktoré 

vo veľkej miere ovplyvňujú postoje, vzťah študentov k vybranému odboru, ako aj 

k univerzite. Ako príklad, môžeme uviesť slávnostnú imatrikuláciu, a medzinárodnú 

konferenciu (účastníkmi, pomocníkmi boli študenti 2. r. – RT, OŠE, UZS). 

• Bol prepracovaný Záznamník klinickej praxe a uvedený ako publikácia katedry, na 

medzinárodnej konferencii s aktívnou účasťou prezentovali katedru p. doc. RNDr. Silvia 

Dulanská, PhD. a Mgr. Martin Chudý. V r. 2023 by mali mať študenti k dispozícii 2 

vysokoškolské učebnice (Radiačná onkológia, Magnetická rezonancia). 

• Posledným bodom je preformovanie ŠP pre externú formu vzdelávania (zo 4. r. na 3. r.). 

Posúdili sme, že nie je nutné prepracovať ŠP. 

 



Diskusia k uvedeným bodom programu: 

Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie 

 

Stanovisko predsedníčky Programovej rady  

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. 

- nemá pripomienky. 

 

Stanovisko študenta  

Lenka Valová – študentka dennej formy štúdia RT 

- nemá pripomienky 

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

- nemá pripomienky  

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov  

PhDr. Bc. Andrea Burganová, PhD.  

- nemá pripomienky 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov  

Bc. Janka Strápková  

- nemá pripomienky 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady  

• Členovia usúdili náročné administratívne úkony a budú naďalej informovaní o činnosti 

katedry; 

Hlasovanie:  

za – 6               proti – 0              zdržal sa – 0 

 
 

 

Zapísala:  Monika Neumannová.,v.r. 

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

V Bratislave, dňa 1. 12. 2022  

Prílohy: prezenčná listina 

 

 


