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Z á p i s n i c a   č. 2/2022 
z Rady študijného programu ošetrovateľstvo 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  
konanej dňa 1. apríla 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. Juraj 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. opisu študijného programu OSE - Bc. denná forma 

2. opisu študijného programu OSE - Bc. externá forma 

3. opisu študijného programu OSE - Mgr. denná  forma 

4. opisu študijného programu OSE - Mgr. externá forma 

5. vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Bc. denná forma 

6. vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Bc. externá forma 

7. vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Mgr. denná forma 

8. vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Mgr. externá forma 

9. informačným listom predmetu OSE  - Bc. denná forma 

10. informačným listom predmetu OSE  - Bc. externá forma 

11. informačným listom predmetu OSE  - Mgr. denná forma 

12. informačným listom predmetu OSE - Mgr. externá forma 

13. informáciu o zložení štátnicových komisií 

 
K bodu 1. 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo  schválila Opis študijného programu OSE - Bc. denná 

forma,  bez pripomienok (Uznesenie č.1/2/2022). 

 

K bodu 2. 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo  schválila Opis študijného programu OSE- Bc. externá 

forma, bez pripomienok (Uznesenie č.2/2/2022). 

 

K bodu 3. 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo  schválila Opis študijného programu OSE- Mgr. 

denná  forma, bez pripomienok (Uznesenie č.3/2/2022). 
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K bodu 4. 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo schválila Opis študijného programu OSE- Mgr. externá 

forma, bez pripomienok (Uznesenie č.4/2/2022). 

 

K bodu 5 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo schválila Vnútornú hodnotiacu správu študijného 

programu - Bc. denná forma, bez pripomienok (Uznesenie č.5/2/2022). 

 

K bodu 6 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo  schválila Vnútornú hodnotiacu správu študijného 

programu - Bc. externá forma, bez pripomienok (Uznesenie č.6/2/2022). 

 

K bodu 7 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo  schválila Vnútornú hodnotiacu správu študijného 

programu - Mgr. denná forma, bez pripomienok (Uznesenie č.7/2/2022). 

 

K bodu 8 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo  schválila Vnútornú hodnotiacu správu študijného 

programu - Mgr. externá forma, bez pripomienok (Uznesenie č.8/2/2022). 

 

K bodu 9  

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo súhlasí s Informačnými listami  predmetov (ILP) pre   

študijný program - Bc. denná forma. Pripomienky doc. MUDr. J. Miklušicu, PhD. o zmenu a doplnenie 

vyučujúcich v rámci predmetu Chirurgia a ošetrovateľstvo (1) a Chirurgia a ošetrovateľstvo (2) boli 

akceptované a zapracované do ILP  (Uznesenie č.9/2/2022). 

 

K bodu 10 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo súhlasí s Informačnými listami  predmetov (ILP)  pre   

študijný program - Bc. externá forma. Pripomienky doc. MUDr. J. Miklušicu, PhD. o zmenu a 

doplnenie vyučujúcich v rámci predmetu Chirurgia a ošetrovateľstvo (1) a Chirurgia a ošetrovateľstvo 

(2) boli akceptované a zapracované do ILP  (Uznesenie č.10/2/2022). 

 

K bodu 11 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo súhlasí s Informačnými listami  predmetov (ILP) pre   

študijný program - Mgr. denná forma, bez pripomienok. (Uznesenie č.11/2/2022). 

 

K bodu 12 

Rada pre študijný program ošetrovateľstvo súhlasí s Informačnými listami  predmetov (ILP) pre   

študijný program - Mgr. externá forma, bez pripomienok  (Uznesenie č.12/2/2022). 

 

K bodu 13 

Členovia Rady boli informovaní o zložení štátnicových komisií 1.a 2. stupni štúdia pre akademický 

rok 2022/2023, komisie boli schválené na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 10. marca 2022. 
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Uznesenia 

Uznesenie č.1/2/2022 
Rada RŠP súhlasí s opisom študijného programu (ďalej len OŠP) OSE - Bc. denná forma a odporúča 
predložiť OŠP ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardami a zverejnením na webovom 
sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.2/2/2022 

Rada RŠP súhlasí s opisom študijného programu OSE - Bc. externá  forma a odporúča predložiť OŠP 

ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardami a zverejnením na webovom sídle fakulty. 

 

Uznesenie č.3/2/2022 
Rada RŠP súhlasí s opisom študijného programu OSE - Mgr. denná forma a odporúča predložiť OŠP 
ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardami a zverejnením na webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.4/2/2022 

Rada RŠP súhlasí s opisom študijného programu OSE - Mgr. externá forma a odporúča predložiť 

OŠP ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardami a zverejnením na webovom sídle 

fakulty. 

 

Uznesenie č.5/2/2022 
Rada RŠP súhlasí so znením Vnútornej hodnotiacej správy (ďalej len VHS) študijného programu - Bc. 
denná forma a odporúča predložiť VHS ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami 
a zverejnením na webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.6/2/2022 
Rada RŠP súhlasí so znením Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Bc. externá forma 
odporúča predložiť VHS ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením na 
webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.7/2/2022 
Rada RŠP súhlasí so znením Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Mgr. denná forma 
odporúča predložiť VHS ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením na 
webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.8/2/2022 
Rada RŠP súhlasí so znením Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Mgr. externá 
forma odporúča predložiť VHS ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením 
na webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.9/2/2022 
Rada RŠP súhlasí s Informačnými listami predmetov  (ILP) študijného programu - Bc. denná forma 
odporúča predložiť ILP ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením na 
webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.10/2/2022 
Rada RŠP súhlasí s Informačnými listami predmetov  (ILP) študijného programu - Bc. externá forma 
odporúča predložiť ILP ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením na 
webovom sídle fakulty. 
 



4 
 

Uznesenie č.11/2/2022 
Rada RŠP súhlasí s Informačnými listami predmetov  (ILP) študijného programu - Mgr. denná forma 
odporúča predložiť ILP ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením na 
webovom sídle fakulty. 
 

Uznesenie č.12/2/2022  
Rada RŠP súhlasí s Informačnými listami predmetov  (ILP) študijného programu - Mgr. externá 
forma odporúča predložiť ILP ako podklad pre proces zosúlaďovania  so štandardami a zverejnením 
na webovom sídle fakulty. 

 

V Martine, 6.4.2022 

Zapísala: Dana Balková 
Schválila: 

 
 
 
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. v.r. 

          predsedníčka Rady študijného programu ošetrovateľstvo 
   

 

 


