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ZÁPISNICA č. 2/PS – FZ/2022 
Z pracovného stretnutia Pracovnej skupiny pre študijné odbory regulované 

Ministerstvom zdravotníctva SR pri Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD v Trenčíne  

 

 

Dátum stretnutia: 22.3.2022 

Forma stretnutia: online prostredníctvom MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (4/7) 

 

Členovia Pracovnej skupiny pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR: 

 

Spravodajca 

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 

Členovia 

Mgr. Michaela Bobkowska, PhD. 

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 

Mgr. Lenka Dunajová Družkovská 

Bc. Simona Staňová  

Bc. Martin Danek 

Tünde Antoničová 

 

Program: 

1. Otvorenie pracovného stretnutia  

2. Posúdenie návrhu súladu študijných programov 1. stupňa: laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve, denná forma štúdia, laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve, externá forma štúdia, verejné zdravotníctvo, denná forma štúdia, 

verejné zdravotníctvo, externá forma štúdia – finalizácia správy PS 

3. Začatie pracovných činností posudzovania návrhu súladu študijného programu 

ošetrovateľstvo 1. stupeň, denná forma štúdia a študijného programu ošetrovateľstvo 

2.stupeň, denná forma štúdia 

4. Harmonogram ďalších pracovných stretnutí 

5. Diskusia 

6. Záver  

 

K bodu 1  Otvorenie pracovného stretnutia  

Spravodajca pracovnej skupiny PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. privítala všetkých členov 

pracovnej skupiny.  

 

K bodu 2  Posúdenie návrhu súladu študijných programov 1. stupňa: laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, denná forma štúdia, laboratórne vyšetrovacie metódy v 
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zdravotníctve, externá forma štúdia, verejné zdravotníctvo, denná forma štúdia, verejné 

zdravotníctvo, externá forma štúdia – finalizácia správy PS 

Členovia pracovnej skupiny na základe pridelených úloh posúdili jednotlivé kritériá na 

vyhodnocovanie štandardov pre študijný program a uviedli výsledky posúdenia. Kritériá na 

vyhodnocovanie štandardov pre študijný program boli spracované do Stanoviska PS RVH k 

žiadosti o zosúladenie študijného programu. Podľa tohto algoritmu bol posúdený každý študijný 

program.   

 

K bodu 3  Začatie pracovných činností posudzovania návrhu súladu študijného 

programu ošetrovateľstvo 1. stupeň, denná forma štúdia a študijného programu 

ošetrovateľstvo 2.stupeň, denná forma štúdia 

Členovia pracovnej skupiny dohodli na postupe pre posúdenie ďalších študijných programov, 

ktorých materiály boli členom PS sprístupnené v SharePointe PS.  

 

K bodu 4  Harmonogram ďalších pracovných stretnutí 

Členovia PS sa dohodli na termíne ďalšieho pracovného stretnutia: 5.4.2022 o 15.00 hod. - 

programom stretnutia bude príprava finálnej verzie formulárov na posúdenie ďalších študijných 

programov. 

 

K bodu 4  Diskusia   

Spravodajca PS zodpovedal na dotazy jednotlivých členov PS.  

 

K bodu 5  Záver  

Spravodajca PS poďakoval všetkým členom PS za spoluprácu a stretnutie ukončil.  

 

 

 

Príloha: prezenčná listina v MS Teams  

 

Zapísal:  PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., v. r.  

Overila:  Mgr. Michaela Bobkowska, PhD., v. r.   


