
 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality  

na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

 

 

Zápisnica: č. 1 

Termín a miesto konania:  05. máj 2022 o 14:00 h;  hybridná forma – miestnosť Vedeckej 

rady FOaZOŠ B-405 a online prostredníctvom aplikácie 

MicrosoftTeams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., Mgr. František Majerský, 

PhDr. Viera Paštrnáková, Ing. Bc. Jaroslav Sabol, Kristína 

Sukeľová,  prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.,  

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia Rady kvality na FOaZOŠ. 

2. Kontrola účasti členov a uznášaniaschopnosti  Rady kvality na FOaZOŠ. 

3. Vnútorné predpisy FOaZOŠ k zosúlaďovaniu študijných programov na FOaZOŠ so 

štandardmi SAAVŠ. 

4. Termíny postupov zosúlaďovania študijných programov v príslušných stupňoch a odboroch 

na FOaZOŠ.   

5. Informácia o zasadnutiach programových rád zodpovedných za vytváranie, úpravu a rozvoj 

študijných programov v príslušných stupňoch a odboroch. 

6. Informácia o výsledkoch jednotlivých etáp vnútorného auditu zosúlaďovania študijných 

programov na FOaZOŠ so štandardmi SAAVŠ.  

7. Stav zosúlaďovania  študijných programov v príslušných stupňoch a odboroch na FOaZOŠ. 

8. Pracovné skupiny pre posudzovanie študijných programov v príslušných stupňoch 

a odboroch na FOaZOŠ. 

9. Harmonogram termínov zasadnutí Rady kvality FOaZOŠ. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie riadneho zasadnutia Rady na FOaZOŠ 

Zasadnutie  Rady kvality FOaZOŠ otvorila doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, 

predsedníčka Rady kvality na FOaZOŠ (ďalej len „rada kvality“ a „predsedníčka rady kvality“ 
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v príslušnom gramatickom tvare).  SZU“). Privítala prof. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD., MPH, 

dekanku FOaZOŠ, prítomných členov a online zúčastnených členov rady kvality. 

 

K bodu 2 Kontrola účasti členov a uznášaniaschopnosti AS SZU  

Predsedníčka rady kvality skonštatovala, že rada kvality môže zasadať s počtom prítomných 

nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov  

Prítomní prezenčne:   5 (podľa prezenčnej listiny) 

Prítomní online 10   

Neprítomní:      7     

Ospravedlnení: 4  Mgr. František Majerský, PhDr. Viera Paštrnáková,  

    Ing. Bc. Jaroslav   Sabol, Kristína Sukeľová,   

Neospravedlnení:   3 doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. 

     prof. MUDr. Jozef  Vojtaššák, CSc. 

                                        doc. MUDr. Branislav Vohnout,   PhD. 

 

K bodu 3 Vnútorné predpisy FOaZOŠ k zosúlaďovaniu študijných programov  

na FOaZOŠ so štandardmi SAAVŠ 

Predsedníčka rady kvality oboznámila člnov rady kvality s nosnými vnútornými predpismi 

FOaZOŠ  k zosúlaďovaniu študijných programov na FOaZOŠ so štandardmi SAAVŠ: 

• Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na FOaZOŠ, 

• Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na FOaZOŠ, 

• Metodické usmernenie č. 2/2021 Metodika tvorby  študijných programov na FOaZOŠ, 

• Postup posudzovanie žiadostí o akreditáciu študijných programov (v procese tvorby). 

Predsedníčka rady kvality poukázala na skutočnosť, že SZU vypracovala penzum vnútorných 

predpisov týkajúcich sa zosúlaďovaniu študijných programov na SZU so štandardmi SAAVŠ. 

Uznesenie k bodu 3 

Tajomník rady kvality fakulty zašle interný postup posudzovania žiadostí o akreditáciu 

študijných programov členom rady kvality po jeho schválení vedením dekana. 

 

K bodu 4 Termíny postupov zosúlaďovania študijných programov študijných programov  

v príslušnom stupni a odbore na FOaZOŠ 

Predsedníčka rady kvality fakulty oboznámila členov s hlavnými termínmi postupov 

zosúlaďovania študijných programov študijných programov  v príslušnom stupni a odbore  

na fakulte: 

• máj 2022:  

- predsedníčka rady kvality fakulty zriadi pracovné skupiny – posudzovateľov študijných 

programov v príslušných stupňoch a odboroch na FOaZOŠ,  

- pracovné skupiny vypracujú hodnotiace správy zosúlaďovania študijných programov 

v príslušných stupňoch a odboroch na fakulte, 

• júl 2022:  

- rozhodnutie Rady vnútorného systému zabezpečovania kvality na SZU, 

• august 2022:  
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- po schválení zosúlaďovaného študijného programu aktualizovať jeho opis na web sídle 

SZU. 

Uznesenie k bodu 4 

Tajomník rady kvality zabezpečí vloženie vzoru hodnotiacej správy pracovnej skupiny  

o plnení štandardov pre študijný program do SharePointu SZU (interné úložisko).  

 

K bodu 5 Informácia o zasadnutiach programových rád zodpovedných za vytváranie, 

úpravu a rozvoj študijných programov v príslušných stupňoch a odboroch. 

Predsedníčka rady kvality fakulty sprostredkovala informáciu o termínoch zasadnutí 

jednotlivých programových rád študijných programov na fakulte.  Pracovné stretnutia 

programových rád sa uskutočnili v časovom horizonte  od 03. 11. 2021 do 13. 04. 2022.  

Programové rady študijných programov na fakulte zasadali dvakrát. Na prvom zasadnutí boli 

prerokúvané a schvaľované odporúčané študijné plány a informačné list predmetov, na druhom 

zasadnutí sa uskutočnili korektúry  odporúčaných študijných plánov a informačných listov 

predmetov  a prerokúvali sa a schvaľovali jednotlivé súčasti interných akreditačných spisov 

zosúlaďovaných študijných programov. 

 

K bodu 6 Informácia o výsledkoch jednotlivých etáp vnútorného auditu zosúlaďovania 

študijných programov na FOaZOŠ so štandardmi SAAVŠ 

Predsedníčka rady kvality informovala o obsahu a výsledkoch interných auditov na fakulte.   

V časovej postupnosti sa uskutočnili 3 interné audity, ktoré iniciovala a realizovala  

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., prorektorka pre pregraduálne štúdium: 

• 1. etapa: 04.02.2022 – kontrola: 

- zápisníc zo zasadnutí programových rád jednotlivých študijných programov, 

- odporúčaných študijných plánov pre jednotlivé študijné programy + počet kreditov 

a hodín, 

- súlad profilových predmetov s NV č. 296/2010 Z. z. (časová verzia predpisu účinná od 

01.04.2022)  

-  učiteľov profilových predmetov. 

• 2. etapa: 04.03.2022 – kontrola: 

- odstránenie nedostatkov z kontroly zo dňa 04.02.2022, 

- opisov jednotlivých študijných programov, 

- školiteľov záverečných prác, 

-  súhlasov zainteresovaných strán. 

• 3. etapa: 01.04.2022 – kontrola: 

- odstránenie nedostatkov z kontroly zo dňa 04.03.2022, 

- VUPCH + VTC osôb preukazujúcich tvorivú činnosť, 

- VUPCH učiteľov profilových predmetov a ostatných predmetov, 

- VUPCH školiteľov záverečných prác, 

- vnútorných hodnotiacich správ jednotlivých študijných programov, 

- záznamníkov klinickej/odbornej/fyzioterapeutickej praxe  pre jednotlivé študijné 

programy. 
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K bodu 7 Stav zosúlaďovania  študijných programov v príslušných stupňoch a odboroch 

na FOaZOŠ 

Predsedníčka rady kvality fakulty informovala o súčasnom stave zosúlaďovania študijných 

programov v príslušných stupňoch a odboroch na FOaZOŠ. V súčasnosti sa finalizujú interné 

akreditačné spisy, do ktorých patria: 

- žiadosť o udelenie akreditácie ŠP, 

- vnútorná hodnotiaca správa ŠP, 

- opis ŠP, 

- odporúčaný študijný plán ŠP, 

- informačné listy predmetov (ciele a výstupy vzdelávania), 

- vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety 

ŠP, 

- charakteristiky výstupov tvorivej činnosti učiteľov = prof. + doc. (N=15), 

- vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov ZP, 

- zápisnice z rokovania Rady pre VSK fakulty a programových rady fakulty pre ŠP, 

- súhrnná správa programovej rady k zosúlaďovaniu ŠP, 

- stanoviská zodpovedných osôb a zainteresovaných strán k účasti na zosúlaďovaní ŠP 

(študent/zamestnávateľ/absolvent), 

- hodnotiaca správa pracovnej skupiny o plnení štandardov pre študijný program (interný 

postup posudzovania žiadostí o akreditáciu študijných programov). 

 

K bodu 8 Pracovné skupiny pre posudzovanie študijných programov v príslušných 

stupňoch a odboroch na FOaZOŠ 

Predsedníčka rady kvality fakulty VP informovala o pracovných skupinách pre posudzovanie 

žiadostí o akreditáciu študijných programov na fakulte. V pracovnej skupine  sú minimálne 3 

členovia z rady kvality fakulty, môžu byť aj externí posudzovatelia.  Pre vstup do SharePointu 

(úložisko dokumentov, ktoré sa budú posudzovať), je zásadné, aby mali členovia pracovných 

skupín vytvorené emailové kontá SZU. Predsedníčka rady kvality fakulty ďalej poukázala na 

krátkosť termínu, v ktorom by mali pracovné skupiny vypracovať hodnotiace správy o plnení 

štandardov pre príslušný študijný program.  

Uznesenie k bodu 8 

Centrum pre podporu pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave zabezpečí vytvorenie emailových kont SZU pre členov rady kvality 

fakulty a vypracuje stručný manuál vstupu a práce v SharePointe.   

 

K bodu 9 Rôzne  

Predsedníčka rady kvality fakulty otvorila bod rôzne, v rámci ktorého odzneli dva diskusné 

príspevky: 

• prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – poukázala na náročnosť práce pri zosúlaďovaní  

študijných programov na fakulte so štandardmi SAAVŠ, 

• doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. – akcentovala na súčinnosť  všetkých zainteresovaných 

strán na zosúlaďovaní študijných programov na fakulte.  
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K bodu 10 Záver 

Predsedníčka rady kvality fakulty poďakovala  za účasť a ukončila zasadnutie rady kvality 

fakulty. 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísala: doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, v. r.  

Zápisnicu overil: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., v. r.               

 

 

 

 

 

Bratislava  16. máj  2022     

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, v. r. 

predsedníčka Rady kvality na FOaZOŠ 


