
Z á p i s n i c a č. 1/2022  
z  Rady študijného programu pôrodná asistencia 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
konanej dňa 11. marca 2022 

 
 
Prítomní: podľa rozdeľovníka 
Predsedníčka Rady pre študijný program pôrodná asistencia (ďalej len RŠP) doc. Mgr. 
Martina Bašková, PhD. predložila členom RŠP na vyjadrenie a schválenie per rollam 
dokumenty, ktoré boli pripravené v rámci zosúlaďovania študijných programov so 
štandardmi.  
 
Členovia RŠP sa vyjadrovali k:  

1. študijnému plán pre výučbu bakalársky študijný program PA  
2. študijnému plán pre výučbu magisterský denný študijný program PA  
3. študijnému plán pre výučbu magisterský externý študijný program PA  
4. profilu absolventa Bc. PA. a Mgr.PA  

 
K najvýznamnejším navrhovaným zmenám patrí:  
 
K bodu 1. 
Rada schválila úpravy študijného plánu bakalárskeho štúdia na akademický rok 2022/2023, 
navrhnuté garantami predmetov (Uznesenie č.1/1/2022).  
K bodu 2.  
Rada schválila úpravy študijného plánu magisterského denného štúdia na akademický rok 
2022/2023, navrhnuté garantami predmetov (Uznesenie č.2/1/2022).  
K bodu 3 
Rada schválila úpravy študijného plánu magisterského externého štúdia na akademický rok 
2022/2023, navrhnuté garantami predmetov (Uznesenie č.3/1/2022).  
K bodu 4 
Rada po úpravách schválila profil absolventa 1. a 2. stupňa v študijnom programe pôrodná 
asistencia (Uznesenie č. 3/1/2022).  
K bodu 5.  
Členovia Rady boli informovaní o zložení štátnicových komisií 1.a 2. stupni štúdia PA pre 
akademický rok 2022/2023, komisie boli schválené na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 
10. marca 2022.  
  
Uznesenia:  
Uznesenie č.1/1/2022 
Rada študijného programu pôrodná asistencia JLF UK súhlasí s úpravami študijného plánu 
bakalárskeho štúdia na akademický rok 2022/2023, navrhnutými garantami predmetov 
nasledovne: 
PA Bc 1.ročník: 
1. PA Bc 1. ročník predmet Anatómia a fyziológia v rozsahu 2/2 S  (pôvodne 4/2 S)  
2. PA Bc 1. ročník nový samostatný predmet Lekárska biológia a genetika v rozsahu 0/1 PH 
3. PA Bc 1. ročník zmena názvu predmetu Medicínska terminológia na Zdravotnícka 

terminológia 



4. PA Bc 1. ročník zmena ukončenia predmetu Cudzí jazyk 2 – z PH na S, zrušenie predmetu 
Cudzí jazyk 3 vo PA Bc 2. ročník 

5. PA Bc 1. ročník doplnenie výberového predmetu Základy anglického jazyka 1, 2 do oboch 
semestrov štúdia  

PA Bc 2.ročník 
1. zmena názvu predmetu Psychológia ženy a prenatálna psychológia 1 - na Psychológia 

ženy 1  (zimný semester 2. ročník)   
2. zmena názvu predmetu Psychológia ženy a prenatálna psychológia 2 - na Psychológia 

ženy 2  (letný semester 2. ročník)   
3. zmena hodnotenia Letnej a Zimnej praxe – BZ  

 
Schválené zmeny s doplnenou úpravou kreditov zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do 
systému AIS2 pre rok 2022/2023. 
 
T: 14.3.2022   zodpovedná: doc.Mgr.Martina Bašková, PhD. 
 
Uznesenie č.2/1/2022 
Rada študijného programu pôrodná asistencia JLF UK súhlasí s úpravami študijného plánu 
magisterského denného a externého štúdia na akademický rok 2022/2023, navrhnutými 
garantami predmetov nasledovne:  
 
PA.Mgr. 2.ročník  - denný program  
1. nový predmet- zlúčená Psychológia ženy (pôvodne zima 1. ročník) a Prenatálna 

psychológia (pôvodne leto 2. ročník) sa bude volať Psychológia ženy II.  
 

PA.Mgr.1.ročník. - externý program   
1.  presun predmetu Prenatálna psychológia z letného semestra v druhom ročníku do 
letného semestra 1. ročníka  
 
Schválené zmeny s doplnenou úpravou kreditov zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do 
systému AIS2 pre rok 2022/2023. 
T: 14.3.2022   zodpovedná: doc.Mgr.Martina Bašková, PhD. 
 
Uznesenie č.3/1/2022 
Rada študijného programu pôrodná asistencia JLF UK schválila profil absolventa 1. a 2. 
stupňa v študijnom programe pôrodná asistencia a odporučila aktualizovať ich na webovej 
stránke JLF UK. 
T: 14.3.2022     zodpovedná: doc.Mgr.Martina Bašková, PhD. 
 
 
Členovia RŠP, v počte 13 vyjadrili súhlas (per rollam) so všetkými predkladanými 
dokumentmi a navrhovanými zmenami.  
 
V Martine, dňa 11.3.2022  
Zapísala: Mgr. Anita Hlušeková 
Schválila:    doc. Mgr.Martina Bašková, PhD.v.r. 
    predsedníčka Rady študijného programu pôrodná asistencia 


