
Programová rada a jej pracovná skupina odboru Ošetrovateľstvo, 

bakalársky stupeň 

Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce  

Trnavskej univerzity v Trnave  
 

 

Dňa 16.12.2021 na svojom online zasadnutí osôb zodpovedných za študijný program 

Ošetrovateľstvo, bakalársky stupeň zvolili členov Programovej rady pre odbor Ošetrovateľstvo, 

bakalársky stupeň v nasledovnom zastúpení: 

 

 

Predsedníčka:  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. (osoba zodpovedná za študijný program 

Ošetrovateľstvo; zabezpečuje výučbu študijnom programe Ošetrovateľstvo) 

 

Členky:  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH (vyučujúca, ktorá zabezpečuje 

výučbu študijnom programe Ošetrovateľstvo) 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. MPH (vyučujúca, ktorá zabezpečuje 

výučbu študijnom programe Ošetrovateľstvo) 

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. (zodpovedná za systém kvality v študijnom 

programe Ošetrovateľstvo; zabezpečuje výučbu študijnom programe 

Ošetrovateľstvo) 

Mgr. Emília Jamrichová (zástupkyňa zamestnávateľov – nie je členkou 

akademickej obce TU v Trnave) 

Katarína Kutláková (zástupkyňa študentov v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo) 

Kvetoslava Kutláková (zástupkyňa študentov v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo) 

 

 

 

V zmysle dokumentu „Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných 

programov Trnavskej univerzity“ (celý dokument nájdi na:  

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf) 

 

 

Čl. 10 Programová rada 

 

(1) Pre každý bakalársky alebo magisterský študijný program je menovaná programová rada, 

ktorá je poradným orgánom osoby zodpovednej za študijný program.  

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf


 

(2) Programová rada najmä  

a) priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom študijnom 

programe,  

b) posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú úroveň,  

c) každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu,  

d) prejednáva zámer na úpravu študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať 

študijný program, ako aj na zrušenie študijného programu z iniciatívy fakulty,  

e) prejednáva vnútorné hodnotiace správy.  

 

(3) Programová rada má najmenej päť členov a tvorí ju  

a) osoba zodpovedná za študijný program,  

b) aspoň dvaja ďalší učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu v príslušnom študijnom programe,  

c) aspoň jeden zástupca študentov príslušného študijného programu,  

d) aspoň jeden zástupca zamestnávateľov, ktorý nie je členom akademickej obce 

univerzity.  

 

(4) Členov programovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty, a to v prípade členov 

uvedených v ods. 3 písm. b) a d) na návrh osoby zodpovednej za študijný program; zástupcu 

študentov na základe návrhu študentskej časti akademického senátu fakulty. 

  

(5) Predsedom programovej rady je osoba zodpovedná za študijný program.  

 

(6) Nadväzujúce študijné programy alebo príbuzné študijné programy môžu mať spoločnú 

programovú radu, ktorú tvoria  

a) osoby zodpovedné za študijné programy zaradené do spoločnej programovej rady,  

b) aspoň dvaja ďalší učitelia zabezpečujúci výučbu v študijných programoch zaradených 

do spoločnej programovej rady,  

c) aspoň dvaja zástupcovia študentov študijných programov zaradených do spoločnej 

programovej rady,  

d) aspoň dvaja zástupcovia zamestnávateľov za študijné programy zaradené do spoločnej 

programovej rady, ktorí nie sú členmi akademickej obce univerzity.  

 

(7) Členov spoločnej programovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty, a to v prípade členov 

uvedených v ods. 6 písm. b) a d) na návrh osôb zodpovedných za študijné programy zaradené 

do spoločnej programovej rady; zástupcov študentov na základe návrhu študentskej časti 

akademického senátu fakulty. Predsedu spoločnej programovej rady menuje dekan fakulty z 

osôb zodpovedných za študijné programy zaradené do spoločnej programovej rady.  

 

(8) Zasadnutie programovej rady spolu s programom zasadnutia plánuje a zvoláva jej predseda 

podľa potreby, najmenej raz ročne. Uznesenie programovej rady je prijaté, ak za jeho prijatie 

hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov programovej rady. Programová rada sa môže 

uzniesť na podrobnejších vnútorných pravidlách upravujúcich jej rokovanie a hlasovanie.  

 

(9) Zo zasadnutia programovej rady sa vyhotovuje písomný zápis, ktorý predkladá predseda 

programovej rady dekanovi fakulty.  



 

(10) Členstvo v programovej rade je nezastupiteľné.  

 

(11) Členstvo v programovej rade zaniká rozhodnutím dekana fakulty o odvolaní člena 

písomnou formou po predchádzajúcom súhlase osoby zodpovednej za študijný program, a to 

najmä v prípade, ak si člen programovej rady neplní svoje povinnosti.  

 

(12) Dekan fakulty odvolá písomnou formou člena programovej rady aj bez súhlasu osoby 

zodpovednej za študijný program, ak  

a) člen programovej rady prestane spĺňať predpoklady, na základe ktorých bol za člena 

vymenovaný,  

b) člen programovej rady nemôže vykonávať funkciu člena dlhšie ako šesť mesiacov.  

 

(13) Členstvo v programovej rade zaniká tiež  

a) dňom, kedy sa člen programovej rady písomnou formou vzdal svojho členstva,  

b) dňom zániku programovej rady,  

c) dňom smrti člena.  

 

(14) Ak členstvo niektorému z členov programovej rady zaniklo, musí dekan fakulty do troch 

mesiacov po zániku jeho členstva vymenovať namiesto neho nového člena programovej rady.  

 

 

 

 

V Trnave dňa 16.12.2021      doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

        

 

 


