
Zápisnica 

zo zasadnutia AKADEMICKÉHO SENÁTU FSVaZ UKF v Nitre  

konaného dňa 19. 9. 2012 o 12:30 hod. 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 

1. Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 

2013/2014 v bakalárskom stupni štúdia  

2. Rôzne 

 
1. Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 

2013/2014 v bakalárskom stupni štúdia  

Pán prodekan PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. predniesol návrh podmienok prijatia na štúdium 

v bakalárskom stupni štúdia v akademickom roku 2013/2014, ktorý bol prerokovaný 

a odsúhlasený na kolégiu dekana. Návrh nadväzuje na predchádzajúci návrh prijatia na 

štúdium na FSVaZ, zmeny sa dotýkajú dvoch oblastí. Prvou je možnosť Prijímacej komisie 

FSVaZ znížiť minimálnu hranicu počtu bodov v rámci prijímacieho konania v prípade 

nízkeho počtu uchádzačov.   Druhou zmenou je získanie min. 15 bodov z talentovej skúšky u 

uchádzačov o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia. Pre 

uchádzačov o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme štúdia platia 

špeciálne podmienky pre prijatie.  

Ďalej prodekan PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. informoval o tom, že FSVaZ ponúka uchádzačom 

možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej 

skúšky a za externú časť maturitnej skúšky (resp. profilové predmety) výsledky Národných 

porovnávacích skúšok (NPS), ktoré realizuje spoločnosť SCIO. Predmet NPS, ktorý bude 

akceptovaný ako alternatívne kritérium je špecifický pre každý študijný program. 

Doc. PhDr. Rastislav Rosinký, PhD. po predložení návrhu podmienok prijímacieho konania 

navrhol, aby platila rovnaká možnosť Prijímacej komisie FSVaZ znížiť minimálnu hranicu 

počtu bodov v rámci prijímacieho konania v prípade nízkeho počtu uchádzačov aj pri 

talentovej skúšky u uchádzačov o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v dennej 

forme štúdia. Diskusia k tomuto bodu sa týkala aj organizácie Národných porovnávacích 

skúšok a získania certifikátu. Návrh doc. PhDr. Rastislava Rosinkého, PhD. bol zahrnutý k 

podmienkam prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2013/2014 

v bakalárskom stupni štúdia. 

 



Uznesenie č. 09/05/12-3 

Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje podmienky prijatia na štúdium 

v akademickom roku 2013/2014 na FSVaZ. 

Hlasovanie: ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

2. Rôzne  

Pán prodekan PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. informoval o procese hodnotenia kvality 

vzdelávania FSVaZ, ktorý prebiehal v období jún – september 2012. Išlo o hodnotenie 

pedagógov študentmi. Vyhodnotenie a záver opatrení vychádzajúci z hodnotenia predmetov 

na jednotlivých pracoviskách je v kompetencii vedúceho katedry v spolupráci so zástupcami 

študentov. Veľký počet hodnotení nebol dostatočne objektívny, nakoľko išlo o hodnotenie 

predmetu nízkym počtom študentov. Pre analýzy sa použili hodnotenia predmetov min. 5 

študentmi. Prodekan PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. z uvedeného dôvodu požiadal o schválenie 5 

hodnotení predmetu ako minimálny počet k analýze pre hodnotenie kvality vzdelávania. 

Uznesenie č. 09/05/12-4 

Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje podmienky pre hodnotenie 

kvality vzdelávania. 

Hlasovanie: ZA: 10  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

K hodnoteniu kvality vzdelávania na FSVaZ prebiehala diskusia. Je potrebná väčšia iniciátíva 

študentov k hodnoteniu, prehodnocovali sa rôzny alternatívy k zefektívneniu hodnotenia zo 

strany študentov.  

 

Na záver zasadnutia AS FSVaZ UKF člen predsedníctva AS  FSVaZ UKF Martin Jošt 

poďakoval všetkým za aktívnu účasť na zasadnutí AS FSVaZ UKF. 

 

 

 

 

Spracovala: Andrea Solgajová       22.9.2012 

 

 

 


