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Zápisnica z I. rokovania Programovej rady pre študijný program  

Urgentná zdravotná starostlivosť 

 

Začiatok zasadnutia:    30. november 2021 

Miesto konania zasadnutia:   Online - Temas 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny / prítomní 5 členovia PR  

 

Program rokovania: 

1. Návrh programu zasadnutia: 

2. Otvorenie. 

3. Schválenie programu. 

4. Postup pri tvorbe študijných programov, absentuje vedúci katedry, nemáme potrebné 

informácie 

5. Štátne skúšky – predmety, nesedia v metodike, podľa pripomienok garanta a vedúcej 

katedry v dobe riešenia 10/2021.  

6. Príprava informačných listov– realizácia  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Bod č. 1: Schválenie programu - členovia Programovej rady s programom rokovania súhlasia. 

 

Bod č. 2: Otvorenie – zasadnutie viedla: PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD. –poverená 

predsedom programovej rady. 

 

Bod č.3: Členovia Programovej rady s programom rokovania súhlasia. 

 

Bod č.4: Od 1.11.2021 Katedra nemá vedúceho katedry. Od precedníčky programovej rady, 

dostáva informácie ako tvoriť informačné listy, ale nemáme odsúhlasenú študijný program pre 

urgentnú zdravotnú starostlivosť. Absentujú informácie o vyučujúcich, nie je priestor na 

rokovanie na zmenu pedagógov, aby bola zachovaná kvalita vzdelávania. 
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Odborná asistentka začala byť prizývaná na porady o spôsobe tvorby programu až od 

18.11.2021, kedy máme sklz oproti ostatným katedrám. 

Výstup: Členovia Programovej rady sa zhodli na tom, aby sme počkali na kroky vedenia 

fakulty, koho určia ako vedúceho katedry, aby sa vedeli odsúhlasiť zmeny vyučujúcich alebo 

aj ďalšie úpravy. 

 

Bod č.5: V študijnom programe vypadla štátna skúška urgentná medicína, aj keď to bolo 

pripomienkované od vedúcej katedry. Návrh bol, že ak je požiadavka zmeniť počet predmetov 

aby predmet UZS a UM boli zaradené spolu ako jeden predmet štátnej skúšky. 

Výstup: ponechať názov štátnej skúšky v zmysle: Urgentná medicína a urgentná zdravotná 

starostlivosť. 

 

Bod č.6: Príprava informačných listov– realizácia  

Na základe požiadavky z vedenia, je potrebné zosúladenie študijného programu podľa NV č. 

296/2010, predkladala PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD. 

Na základe uvedeného, programová rada odsúhlasili zmeny v študijnom programe: 

- týkajúce sa profilových predmetov 

- v znížení hodinovej dotácie neprofilových predmetov 

- prerozdelenie skúšok, 

- doplnenie výcvikových kurzov 

- rozšírenie hodín na anatómie, farmakológie a patofyziológie z dôvodu zabezpečenia 

kvality výučby – požiadavka garanta odboru. 

Študentka Zuzana Hamarová predložila návrh, aby sa skresali skúšky v semestri a aby sa 

rovnomernejšie rozdelili predmety. V súčasnej dobe nie je dobré prerozdelenie skúšok. 

V ostatných bodoch súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Bod č.7: Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie  

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.11.2021 nemá katedra vedúceho katedry, bolo odsúhlasené, 

že počkáme na ďalšie kroky vedenia.  
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Členovia programovej rady sa zhodli, že bez ďalšieho smerovania a určenia vedúceho, nevieme 

zabezpečiť pokračovanie študijných programov aj v ďalšom období. Rovnako, tvoriť program 

alebo informačné listy vidíme ako mrhanie času. 

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. - nemá pripomienky, súhlasí s predloženým návrhom, 

ale trvá na stretnutí s vedením fakulty 

PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD. - súhlasí s predloženým návrhom, ale upozorňuje na 

absenciu vedenia katedry a nemožnosť pracovať na pridelených úlohách 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom úpravy študijného plánu študijného programu Urgentná 

zdravotná starostlivosť so stanoviskom.  

Hlasovanie:  

za – 5               proti – 0              zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Predseda programovej rady doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. členom oznámil, že si 

vyžiada stretnutie na vedení a dorieši sa súčasná situácia na katedre. 

 

Zatiaľ poveril PhDr. Ing. Bc. Alena Dudekovú, PhD., pripraviť návrh študijných programov 

podľa navrhovaných zmien. Je potrebné vyriešiť aj obsadenie pedagógov predmetov., ako aj 

ďalšie smerovanie katedry. 

 

Členovia programovej rady sa zhodli, že bez ďalšieho smerovania a určenia vedúceho katedry, 

nevieme zabezpečiť pokračovanie študijných programov aj v ďalšom období. 

 

 

Zapísala:  PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.,v.r. 

Overil:   doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.,v.r. 

V Bratislave, dňa 30.11.2022 

Prílohy: prezenčná listina, 


