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

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
konanej dňa 16. marca 2022 

 
zúčastnení:  
Prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., doc. Mgr. Martina 
Tomagová, PhD., doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Lucia Podolínska, Mgr. Jana Vadkertiová, 
MPH, Mgr. Dominika Kalánková, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Radka Kurucová, 
PhD., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., doc. MUDr. Miklušica, PhD., CETC, prof. MUDr. Peter 
Galajda, CSc., doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD., Mgr. Jana 
Gelatiková, PhD. 
 
Predsedníčka Rady pre študijný program ošetrovateľstvo  (ďalej len RŠP) prof. Mgr. Katarína 
Žiaková 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. odporúčanému študijnému plánu 3-ročného bakalárskeho  študijného  programu 
ošetrovateľstvo – denná forma 
2. odporúčanému študijnému plánu 4-ročného bakalárskeho  študijného  programu 
ošetrovateľstvo – externého forma 
3. odporúčanému študijnému plánu 2-ročného magisterského študijného  programu 
ošetrovateľstvo – denná forma  
4. odporúčanému študijnému plánu 3-ročného magisterského študijného  programu 
ošetrovateľstvo – externá forma 
5. profilu absolventa bakalárskeho  študijného  programu ošetrovateľstvo 
6. profilu absolventa magisterského študijného  programu ošetrovateľstvo 
 
K najvýznamnejším navrhovaným zmenám patrí: 
 
K bodu 1. 
Rada schválila úpravy študijného plánu 3-ročného bakalárskeho študijného programu 
ošetrovateľstvo – denná forma  na akademický rok 2022/2023, navrhnuté garantami 
predmetov (Uznesenie č. 1/1/2022).  
 
K bodu 2.  
Rada schválila odporúčaný študijný plán 4-ročného bakalárskeho študijného programu 
ošetrovateľstvo – externého forma bez zmien na akademický rok 2022/2023 (Uznesenie č. 
2/1/2022). 
 
K bodu 3. 
Rada schválila úpravy študijného plánu 2-ročného magisterského študijného  programu 
ošetrovateľstvo – denná forma (Uznesenie č.3/1/2022).  
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K bodu 4. 
Rada schválila odporúčaný  študijný plán 3-ročného magisterského študijného  programu 
ošetrovateľstvo – externá forma bez zmien na akademický rok 2022/2023 (Uznesenie č. 
4/1/2022). 
 
K bodu 5. 
Rada schválila navrhovaný profil absolventa bakalárskeho študijného programu 
ošetrovateľstvo (Uznesenie č. 5/1/2022). 
 
K bodu 6. 
Rada schválila navrhovaný profil absolventa magisterského študijného programu 
ošetrovateľstvo  (Uznesenie č. 6/1/2022). 
 
Uznesenia: 
Uznesenie č. 1/1/2022 
Rada študijného programu súhlasí s úpravami študijného plánu 3-ročného 
bakalárskeho  študijného  programu ošetrovateľstvo – denná forma  na akademický rok 
2022/2023, navrhnuté garantami predmetov nasledovne: 

• Predmety Prvá pomoc a Ošetrovateľstvo I-1 boli presunuté z LS 1. ročníka do ZS 1. 
ročníka. Predmet Ošetrovateľstvo I-2 bol presunutý zo ZS 2. ročníka do LS 1. ročníka z 
dôvodu skladby profilujúcich predmetov a ich obsahovej nadväznosti v študijnom 
pláne. 
Vytvorené boli 2 nové predmety: 

• Bezpečnosť pacienta a personálu – predmet komplexne zahŕňa aktuálne témy 
súvisiace s bezpečnosťou, ktoré boli predtým rozdelené vo viacerých predmetoch. 

• Ošetrovateľské techniky 3 – predmet bol rozšírený o tretiu časť vzhľadom na rozsah 
predmetu, ktorý súvisí s kompetenciami sestier.  

• Predmet Administratíva a dokumentovanie v ošetrovateľskej starostlivosti bol zrušený 
a obsahová náplň bola prerozdelená do predmetov Bezpečnosť pacienta a personálu a 
Ošetrovateľstvo.  

• Predmety Cudzí jazyk a Psychológia boli skrátené z troch na dva semestre, predmety 
nepatria do jadra profilujúcich predmetov, t. j. predmety Cudzí jazyk 3 a Psychológia II-
1 boli zrušené.  

• Predmet Anatómia a fyziológia (pôvodne 4/2 S) bol na žiadosť garantov prerozdelený 
na predmety Anatómia a fyziológia v rozsahu 2/2 S, Lekárska biológia a genetika v 
rozsahu 0/1 PH a Histológia 0/1 PH.  

• Predmet Medicínska terminológia – zmena názvu na Zdravotnícka terminológia. 
 
Schválené zmeny s doplnenou úpravou kreditov zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do 
systému AIS2 pre rok 2022/2023. 
T: 16.3.2022  
Zodpovedná: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
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Uznesenie č. 2/1/2022 
Rada študijného programu súhlasí s ponechaním študijného plánu 4-ročného 
bakalárskeho  študijného  programu ošetrovateľstvo – externá forma  na akademický rok 
2022/2023 bez zmien. 
Schválenie pre rok 2022/2023 zaslať na Študijné oddelenie. 
T: 16.3.2022  
Zodpovedná: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
 
Uznesenie č. 3/1/2022 
Rada študijného programu súhlasí s úpravami študijného plánu 2-magisterského 
študijného  programu ošetrovateľstvo – denná forma na akademický rok 2022/2023, ktoré 
boli navrhnuté garantami predmetov nasledovne: 

1.ročník:  

• Predmet Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov a geriatrických pacientov 1 
(ZS) – nový predmet. 

• Predmet Posúdenie a manažment pacienta v akútnom stave (LS) – nový 
predmet. 

• Predmet Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch doteraz hodnotenie PH, zmena 
na S. 

• Predmet Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov a geriatrických pacientov 2 (LS) 
– nový predmet. 

• Predmet Pedagogika v ošetrovateľstve 1, Pedagogika v ošetrovateľstve-2, 
zredukovaný na jeden semester ako  Pedagogika v ošetrovateľstve.  

2.ročník: 

• Predmet Mentorstvo v ošetrovateľstve – nový predmet, nadväzuje na 
Pedagogiku v ošetrovateľstve. 

• Predmet Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov a geriatrických pacientov 3  –
nový predmet. 

• Predmet Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve (ZS) – predmet 
prenesený z pôvodne povinne voliteľného modulu 2. Manažment 
v zdravotníctve. 

• Manažment a kvalita služieb v zdravotníctve  (LS) – predmet prenesený z 
pôvodne povinne voliteľného modulu 2. Manažment v zdravotníctve. 

• Povinne voliteľný modul 2. Manažment v zdravotníctve, Povinne voliteľný 
modul 1. Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť – zrušené. 

Schválené zmeny s doplnenou úpravou kreditov zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do 
systému AIS2 pre rok 2022/2023. 
T: 16.3.2022  
Zodpovedná: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
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Uznesenie č. 4/1/2022 
Rada študijného programu  súhlasí s ponechaním  študijného plánu 3-ročného magisterského 
študijného  programu ošetrovateľstvo – externá forma  na akademický rok 2022/2023 bez 
zmien. 
Schválenie pre rok 2022/2023 zaslať na Študijné oddelenie. 
T: 16.3.2022  
Zodpovedná: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
 
Uznesenie č. 5/1/2022 
Rada študijného programu ošetrovateľstvo JLF UK schválila profil absolventa 
bakalárskeho  študijného  programu ošetrovateľstvo a odporučila aktualizovať ho na webovej 
stránke JLF UK. 
T: 16.3.2022  
Zodpovedná: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
 
Uznesenie č. 6/1/2022 
Rada študijného programu ošetrovateľstvo JLF UK schválila profil absolventa 
magisterského  študijného  programu ošetrovateľstvo a odporučila aktualizovať ho na 
webovej stránke JLF UK. 
T: 16.3.2022 
Zodpovedná: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
 
 
 
Členovia Rady študijného programu ošetrovateľstvo v počte 15 vyjadrili súhlas (per rollam) 
so všetkými predkladanými dokumentmi a navrhovanými zmenami. 
 
V Martine, dňa 16. 3. 2022 
Zapísala: Dana Balková 
Schválila:     
 
 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. v.r. 
    predsedníčka Rady študijného programu ošetrovateľstvo 


