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ZÁPISNICA 

z rokovania Programovej rady pre študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť 

 

Zápisnica:                                                     č. 2                                                                    

Dátum zasadnutia:     13.2.2023 

Miesto konania zasadnutia:   Online, prostredníctvom MS-Teams 

Prítomní:      prítomní 4 členovia 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Schválenie sylabov štátnych otázok pre AR 2022/2023 

4. Informácie o priebehu zimného semestra AR 2022/2023 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu č. 1: Zasadnutie Programovej rady pre študijný program urgentná zdravotná 

starostlivosť (ďalej len „Programová rada“) viedol Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH. Privítal 

zúčastnených členov Programovej rady a hostí p. Mgr. Miloša Čakloša a p. Mgr. Bc. Mareka 

Ištoka. Na základe prítomných členov Programovej rady skonštatoval, že je uznášaniaschopná.  

Prítomní členovia: 

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH (Predseda Programovej rady)  

Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH  

Denis Jánošík  

Mgr. Bc. Dáša Tomčányová  

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. - ospravedlnená 

 

K bodu č. 2: Členovia Programovej rady súhlasia s programom rokovania: 

1) Schválenie sylabov štátnicových otázok  AR 222/2023 

2) Zhodnotenie ZS v AR 2022/2023 

3) Rôzne 

 

K bodu č. 3: Mgr. Miloš Čakloš informoval prítomných o zaslaní štátnicových otázok všetkým 

členom Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti a požiadal ich o zaslanie úprav a zmien  

otázok. Všetky pripomienky boli zapracovaní a následne odoslané na schválenie členom 



Slovenská zdravotnícka univerzita 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 
 

2 
 

Programovej rady. Predseda Programovej rady požiadal o hlasovanie za schválenie nových 

Sylabov štátnicových otázok (Praktická skúška, Urgentná medicína a Urgentná zdravotná 

starostlivosť):  

Hlasovanie:    Za: 4               Proti: 0              Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH informoval prítomných o zabezpečení 

záchranárskych uniforiem pre študentov 2. ročníka, doplnení nevyhnutných pomôcok do 

odbornej učebne a intenzívnej komunikácii s p. tajomníčkou Fakulty ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií o zabezpečení minimálneho materiálno-technického 

vybavenia pre potreby praktických cvičení, ktoré v odbornej učebni absentujú pre zabezpečenie 

kvalitnej výučby a najmä zabezpečenia priebehu štátnych záverečných skúšok. Denis Jánošík 

informoval, že výučba počas zimného semestra prebiehala podľa harmonogramu štúdia. 

Prednášky, ktoré odpadli z dôvodu neprítomnosti niektorých vyučujúcich boli nahradené. 

Ostatní členovia nemali žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 5: Mgr. Miloš Čakloš informoval členov Programovej rady o potrebe určiť 3 

profilové predmety za každý ročník, ktoré budú študenti hodnotiť. Navrhol predmety, ktoré sú 

profilové pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť. Predseda Programovej rady 

požiadal o hlasovanie za schválenie nasledovných profilových predmetov, ktoré budú študenti 

hodnotiť:  

Študijný program / forma štúdia: Urgentná zdravotná starostlivosť / denná forma 

Ročník Profilové predmety 

prvý 1. Anatómia a fyziológia 

2. Klinická propedeutika 

3. Bezpečnosť pacienta v záchrannej zdravotnej službe 

druhý 1. Základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti 

2. Urgentná zdravotná starostlivosť 2 

3. Zdravotnícky a krízový manažment 1 

tretí 1.     Chirurgia a úrazová chirurgia 3 

2.     Urgentná medicína 3 

3.     Klinická propedeutika 3 

 

Študijný program / forma štúdia: Urgentná zdravotná starostlivosť / externá forma 

Ročník Profilové predmety 

Prvý – nie je otvorený  

druhý 1.   Gynekológia a pôrodníctvo 

2.   Kondičná príprava 3 

3.   Urgentná medicína 1 

tretí 1.   Urgentná zdravotná starostlivosť 3 
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2.   Zdravotnícky krízový manažment 1 

3.   Rádiokomunikácia 

štvrtý 1.   Urgentná medicína 4 

2. Radiačná ochrana 

3. Právo a legislatíva 

 

Hlasovanie:    Za: 4               Proti: 0              Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6: K bodu rôzne neboli žiadne pripomienky. 

  

Zapísal: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH, v. r.   

Overil: Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, v. r. 

  

V Bratislave, dňa 15.02.2023 
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U Z N E S E N I A 

z rokovania Programovej rady pre študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť 

zo dňa 15. februára 2023. 

 

Členovia Programovej rady berú na vedomie a schvaľujú: 

 

Uznesenie č.1:  

Členovia Programovej rady súhlasia s návrhom nových Sylabov štátnicových otázok pre 

študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť (Príloha).  

 

Uznesenie č.2:  

Členovia Programovej rady určili nasledovné profilové predmety za každý ročník, ktoré budú 

študenti hodnotiť: 

Študijný program / forma štúdia: Urgentná zdravotná starostlivosť / denná forma 

Ročník Profilové predmety 

prvý 4. Anatómia a fyziológia 

5. Klinická propedeutika 

6. Bezpečnosť pacienta v záchrannej zdravotnej službe 

druhý 4. Základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti 

5. Urgentná zdravotná starostlivosť 2 

6. Zdravotnícky a krízový manažment 1 

tretí 1.     Chirurgia a úrazová chirurgia 3 

2.     Urgentná medicína 3 

3.     Klinická propedeutika 3 

 

Študijný program / forma štúdia: Urgentná zdravotná starostlivosť / externá forma 

Ročník Profilové predmety 

Prvý – nie je otvorený  

druhý 1.   Gynekológia a pôrodníctvo 

2.   Kondičná príprava 3 

3.   Urgentná medicína 1 

tretí 1.   Urgentná zdravotná starostlivosť 3 

2.   Zdravotnícky krízový manažment 1 

3.   Rádiokomunikácia 

štvrtý 1.   Urgentná medicína 4 

2.   Radiačná ochrana 

3.   Právo a legislatíva 
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Prílohy: 

1. Sylabus tém na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2022/2023 - praktická časť 

štátnej skúšky 

2. Sylabus tém na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2022/2023 – urgentná 

medicína 

3. Sylabus tém na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2022/2023 – urgentná 

zdravotná starostlivosť  

 

 

 

Zapísal: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH, v. r.   

Overil: Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, v. r. 

  

V Bratislave, dňa 15.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


