
 

Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu                    Príloha 1 
Príloha 1. ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  
podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 

 

ID konania:  
 

T_Z_VHSSP_1/2020   Strana 1 z 20 

Názov vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
Názov študijného programu: Rádiologická technika – denná forma 
Stupeň štúdia:  I. 
 
I. Samohodnotenie plnenia štandardu SP 2 – Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu 

SP 2.1. Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je spracovaný a predložený v súlade s 
formalizovanými procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokej školy (ďalej len „vnútorný 
systém“). Ak vysoká škola nemá vnútorný systém schválený, pravidlá zabezpečovania kvality sú uvedené priamo v príslušnom návrhu. 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA1 
  

ODKAZY NA DÔKAZY2 

Štandard splnený. Študijný program je spracovaný a predložený v súlade s formalizovanými 
procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania SZU (ďalej 
len „vnútorný systém“) - VP č. 7/2021.Vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU  
Študijný program je  spracovaný podľa: 

• Vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 pre  vytváranie, schvaľovanie, uskutočňovanie a 
úpravu študijného programu, ktorý zabezpečuje zohľadnenie oblasti poznania podľa 
príslušného študijného odboru, v ktorých absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie 

• Metodického usmernenia FOaZOŠ č. 2/2021  - Metodika tvorby študijných programov na 
FOaZOŠ SZU 

Študijný programe je spracovaný v súlade s nasledujúcim zákonmi, vyhláškami a ďalšími 

dokumentami, resp. predpismi: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 269/2018 Z. z. o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č.343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov 

Slovenskej republiky, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 

o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povoleniach, Vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, študijný poriadok 

univerzity, smernica na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie 

žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, smernica na priebežné 

monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov. 

- VP č. 7/2021 Vnútorný systém 
zabezpečovania kvality na SZU 

- VP č. 8/2021 Vytváranie, 
úprava a schvaľovanie 
študijných programov a 
podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej 
agentúre pre vysoké školstvo  

- Štatút rady kvality FOaZOŠ 
- Rokovací poriadok rady kvality 

FOaZOŠ 
- Metodické usmernenie FOaZOŠ  

č. 2/2021  - Metodika tvorby 
študijných programov na 
FOaZOŠ SZU 

- študijný poriadok Slovenskej 
zdravotníckej univerzity 

- VP č. 2/2022, ktorým sa 
upravujú pravidlá  priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov na SZU 

- zápisnica z rokovania 
Programovej rady k tvorbe  ŠP 
rádiologická technika 

zápisnica z rokovania RK FOaZOŠ 
k ŠP rádiologická technika 

 
SP 2.2. Študijný program je spracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi vysokej školy, určenými v dlhodobom zámere 
vysokej školy. 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA  ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. Študijný program je spracovaný v súlade so strategickými cieľmi SZU 

a poslaním univerzity.  

 V zmysle strategických cieľov v oblasti medzinárodných aktivít bol program a jeho študijný plán 

koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia na tomto študijnom programe mohli absolvovať 

časť štúdia v zahraničí. 

 

- Dlhodobý zámer rozvoja SZU 
na roky 2019-2024 

 
 

 
SP 2.3.Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. Osoby zodpovedné za uskutočňovanie,  rozvoj  a zabezpečenie kvality 
študijného programu  boli určené tieto osoby: 

 
- VUPCH 
- Opis študijného 

programu 

 
1Vysoká škola v časti Samohodnotenie plnenia stručne popíše politiky a postupy plnenia príslušného štandardu alebo sa odkáže na konkrétne 
ustanovenia existujúceho interného predpisu, postupu, záznamu/-ov, informačného systému, zmluvy a pod., ktoré pri jeho plnení realizovala. Stručne 
zhodnotí výsledok a mieru plnenia štandardu a zámery na zabezpečenie súladu v príslušnej oblasti pri uskutočňovaní študijného programu. 
2 Vysoká škola v časti Odkazy na dôkazy uvedie zoznam dôkazov (súvisiace interné predpisy, interné záznamy, časti opisu študijného programu, 
informačné listy, vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky, miesto v informačnom systéme, miesto na webovej stránke, záznam študenta 
a podobne), ktorými môže preukázať plnenie štandardu vrátane elektronického odkazu na dôkaz. Ak dôkaz nie je možné sprístupniť pracovnej skupine 
vzdialene, predloží ho počas posudzovania na mieste. 
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doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste  docenta, pôsobí 
na SZU v Bratislave  na ustanovený týždenný pracovný čas, vedný odbor zdravotnícke vedy. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215 
 
doc. MUDr. Jiří Vaníček, PhD. vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docent, pôsobí na 
SZU v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas, vedný odbor zdravotnícke vedy. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32338 
 
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docent, pôsobí na 
SZU v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas, vedný odbor zdravotnícke vedy.  
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17087 
 

 
- Vymenovací dekrét 

dekanky fakulty 
o vymenovaní do 
programovej rady pre 
študijný program 

 

 
SP 2.4.Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA  ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Do prípravy návrhu študijného programu boli zapojení učitelia, študenti 
študijného programu, zamestnávatelia a odborníci z praxe, dlhoroční a skúsení klinickí 
pracovníci. Zástupca študentov a zástupca zamestnávateľov je zastúpený v programovej rade  
v zmysle VP č. 8/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie 
žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. 
Zápisnice z rokovania a uznesenia sú zverejnené na webovom sídle fakulty 

- VP č. 8/2021 Vytváranie, 
úprava a schvaľovanie 
študijných programov a 
podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej 
agentúre pre vysoké školstvo  

- Programová rada pre 
rádiologickú techniku 

- zápisnice z rokovaní 
programovej rady pre 
rádiologickú techniku 

- zápisnica z rokovania RK 
FOaZOŠ 

- súhlas zainteresovanej strany 
na vytváraní a úpravách 
študijného programu 

správa o hodnotení študijného 
programu zainteresovanou 
stranou 

 
SP 2.5. Študijný program je priradený k študijnému odboru a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušným študijným 
odborom. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo ak ide o interdisciplinárne štúdiá, je študijný 
program priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA  ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Študijný program  rádiologická technika je priradený k študijnému 
odboru46.zdravotnícke vedy. Predkladaný ŠP je z hľadiska obsahu v úplnej zhode s opisom 
príslušného študijného odboru v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej 
republiky: študijný odbor 46. zdravotnícke vedy, študijný program rádiologický technik, 
študijný program Rádiologická technika, I. stupeň – bakalársky profesijne orientovaný. 
Študijný program je koncipovaný a spĺňa štandard vzdelávania na získanie odbornej 
spôsobilosti pre zdravotnícke povolanie rádiologický technik podľa prílohy 2 Nariadenia 
vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 
sústave certifikovaných pracovných činností.  
 

Vyhláškou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave 
študijných odborov Slovenskej 
republiky. 
https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901 
 
Opis študijného programu 
Súhlasné stanovisko MZ SR 

 
SP 2.6.V študijnom programe je jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň kvalifikácie, ktorú získavajú študenti jeho úspešným 
absolvovaním, pričom kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA  ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Kód stupňa vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie 
vzdelania (ISCED) - profesijne orientované bakalárske študijné programy -655 
Úroveň národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky - SKKR 6 
 V súlade s Dublinskými deskriptormi a zároveň v zmysle národného kvalifikačného 
rámca absolventi ŠP získajú 6. úroveň kvalifikácie (SKKR 6) - 
https://www.kvalifikacie.sk/katalog-skkr. prvý stupeň vysokoškolského vzdelania – 
SKKR 6. 

Národný kvalifikačný rámec 
Slovenskej republiky a prepojenie 
na úrovne Európskeho 
kvalifikačného rámca pre 
celoživotné vzdelávania 
289_Narodny kvalifikacny ramec 
SR_final.pdf (minedu.sk) 
Opis študijného programu 
 

 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34126
https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/
https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/
https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/
https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/
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SP 2.7. V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa, pričom v jeho rámci sú prostredníctvom deskriptorov 
vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu 
kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich 
absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA  ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa, vrátane  
výstupov vzdelávania, ktoré sú jasne špecifikované a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, 
príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného 
odboru.  

Opis študijného programu 
Príloha k vyhláške č.244/2019 Z.z. 

 
SP 2.8.Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania 
na výkon povolania. V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia. Tieto skutočnosti 
sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby uvedenej v 
opise príslušného študijného odboru, ak si to opis vyžaduje, alebo súhlasným stanoviskom príslušného ministerstva na uskutočňovanie 
študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu, resp. o kvalifikáciu pre výkon regulovaných povolaní.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDU ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného 
programu je v súlade  s Nariadením vlády č. 296/2010Slovenskej republiky o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a 
zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.. 
 Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu plnohodnotne 
napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania rádiologický technik. 
Nakoľko ide o prípravu na výkon regulovaného povolania, súhlas príslušnej autority 
k študijnému programu  vydalo aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Študijný program   má  
aj pozitívne stanovisko zástupcu zamestnávateľov 
Absolventi denného študijného programu rádiologická technika sa uplatňujú v ústavných  
a ambulantných  zdravotníckych zariadeniach ako rádiologickí technici. 

 
Sústava povolaní- oblasť 
zdravotníctvo 
Zákon č.578ú2004 Z.z. 
Nariadenie vlády š. 296/2010 Z.z 
Opis študijného programu 
Študijný plán 
ILP 
Stanovisko MZ SR 
Stanovisko zamestnávateľov 
Zápisnica z rokovania 
Programovej rady RT 
Zápisnica z rokovania RK FOaZOŠ 
Zápisnica z rokovania RK pre VSZK 
SZU 

 
SP 2.9.Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších vzdelávacích činností študijného programu a 
podmienky na úspešné ukončenie štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a zaručujú 
prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam vrátaneprenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný 
rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických 
spoločnostiach. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je obsah študijného programu zostavený tak, 
aby umožňoval dosiahnuť zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických profesijných zručností v 
príslušnom odvetví hospodárstva alebo spoločenskej praxe.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDU SPLNENÉ ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent 
všetky podmienky na úspešné ukončenie štúdia a dosiahnutie stanovených výstupov vzdelávania, 
vrátane profesijných zručností.  
Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov v študijnom pláne  
a ďalších vzdelávacích činností študijného programu je koncipovaný tak, aby umožnil študentom 
dosiahnuť výstupy vzdelávania.  
Predmety sú rozdelené na povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety, 
z ktorých sú zostavené špecifické predmety pre rádiologickú techniku (profilové predmety) na 
dosiahnutie výstupov vzdelávania. Študijný program zahŕňa okrem teoretických predmetov aj  
klinickú prax, aby študenti boli kvalitne pripravení na výkon zdravotníckeho povolania v súlade 
s platnou legislatívou.  
Sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších vzdelávacích činností študijného programu 
rešpektuje princíp postupnosti teoretických predmetov v logickej nadväznosti na klinickú prax a na 
úspešné ukončenie štúdia. Okrem povinných predmetov, medzi ktorými sú zaradené aj profilové 
(štátnicové) predmety, ktoré mu umožnia ešte pred absolvovaním štúdia získať hlbšie vedomosti a 
kvalitnejšie zručnosti a postoje pre jeho/jej profiláciu v ďalšom vzdelávaní. Odporúčaný študijný 

plán a informačné listy predmetov sú zverejnené na webovom sídle fakulty. 

Opis študijného programu 
Študijný plán 
ILP 
 

 
SP 2.10.Študijný program má stanovenú štandardnú dĺžku štúdia, určenú pracovnú záťaž pre jednotlivé študijné predmety vyjadrenú 
v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti. Štandardná dĺžka štúdia, 
pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného 
programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDU SPLNENÉ ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Študijný program, odporúčaný študijný plán a štandardná dĺžka štúdia sú 
upravené podľa zákona o vysokých školách. Štandardná dĺžka štúdia 1. stupňa a počet kreditov, 
ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, sú určené v opise študijného 

Zákon o vysokých školách, 
Nariadenie vlády č. 296/2010 
Z.z. 
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poriadku (3 roky, 180 kreditov). Určená pracovná záťaž jednotlivých študijných predmetov, vrátane 
ECTS kreditov a hodín kontaktnej výučby, sú uvedené v odporúčanom študijnom pláne a umožňujú 
dosiahnutie výstupov vzdelávania .Študijný programu spĺňa dĺžku štúdia v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 296/2010o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 
sústave certifikovaných pracovných činností. 
Študent je počas štúdia povinný získať 180 kreditov. Pracovná záťaž pre 1 kredit je určená 
v študijnom poriadku SZU – 1 ECTS kredit za 25 hodín teoretickej výučby a 30 hodín praktickej 
výučby. Skladba predmetov, kreditov, počet hodín kontaktnej výučby a kontrolovaného 
samoštúdia je uvedený v študijnom pláne a ILP. 
Celkový rozsah štúdia 4 735hodín, z toho 

Teória + kontrolované samoštúdium:  3 325 hodín  

Klinická prax:  1 410 hodín  

Počet kreditov: 180 
 

Študijný plán 
Opis študijného programu 
ILP 
Študijný poriadok 
 

 
SP 2.11.V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je súčasťou ich obsahu povinná odborná prax 
študentov v zmluvne spolupracujúcej organizácii v celkovom rozsahu aspoň jeden semester, ktorej účelom je rozvoj praktických 
profesijných zručností. Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať činnosti, prostredníctvom ktorých si osvojí pracovné postupy 
typické pre príslušnú úroveň kvalifikácie a príslušný študijný odbor, má možnosť podieľať sa na odborných procesoch, projektoch a 
prostredníctvom konkrétnych úloh nadobúdať vedomosti, zručnosti a kompetentnosti relevantné pre výkon príslušných profesií. 
Odborná prax môže byť uskutočnená ako súvislá alebo rozdelená na viacero kratších časových období v nadväznosti na potreby 
príslušného študijného programu a podmienky spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa odborná prax uskutočňuje.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDU ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. Študijný program rádiologická technika je koncipovaný ako profesijne 
orientovaný. Je prepojený so zdravotníckou praxou. Študenti od 2. semestra absolvujú klinickú prax.  
Klinická prax zahŕňa:  

• klinickú prax, ktorá je zaradená v priebehu semestra podľa počtu hodín určených v študijnom 
pláne v dopoludňajších zmenách, 

• súvislú klinickú prax, ktorá je zaradená na konci semestra. 
Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným vedením odborne spôsobilých 
rádiologických technikovna pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny –
z klinických pracovísk -mentorov s vysokoškolskou kvalifikáciou. Celkový rozsah klinickej praxe počas 
štúdia je 1194 hodín. 

Pracovná záťaž pre 1 kredit je určená v študijnom poriadku SZU – 1 ECTS kredit za 30 hodín praktickej 
výučby. Celkový počet kreditov za klinickú prax počas štúdia je 47 kreditov. 
Partnermi pri zabezpečovaní študijného programu sú špecializované výučbové zariadenia: 
UNB Nemocnica Ružinov, UNB Nemocnica akad. L. Dérera, UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metóda – I. 
Rádiologická klinika; 
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. -  II. Rádiologická klinika, Klinika radiačnej onkológie, Klinika 
nukleárnej medicíny; 
Národný ústav detských chorôb – Rádiologické oddelenie; 
Národný onkologický ústav – Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav – Oddelenie 
radiačnej onkológie; 
Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, a. s. – Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie; 
BIONT, a. s. PET/CT Centrum; 
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n. o. – Rádiologické oddelenie; 
S uvedenými výučbovými zariadeniami má SZU uzatvorenú Zmluvu o spolupráci. Na pracoviskách 
rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny prebieha výučba predmetov klinická prax a 
súvislá klinická prax. Klinické praxe sa realizujú podľa vopred stanovených harmonogramov. 
Cieľom klinickej praxe je získanie zručností pre výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik. 

 

- študijný plán 
- informačné listy 

predmetov – klinická 
prax 

- VP č. /2022 o zásadách, 
postupe a kritériách pre 
akreditáciu 
špecializovaných 
výučbových zariadení 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave 

- VP FOaZOŠ č. /2022 
o klinickej praxi, odbornej 
praxi a fyzioterapeutickej 
praxi 

- zmluvy so zdravotníckymi 
zariadeniami 

- VP č. 4/2021 o pracovnej 
záťaži učiteľov, 
pedagogická činnosť 

VP č. /2022 o pravidlách 
výberu vyučujúcich 
jednotlivých predmetov 
študijných programov 
a schvaľovanie vedúcich 
záverečných prác 
a školiteľov záverečných 
prác na SZU 
Študijný plán 
ILP – Klinická prax, Súvislá 
klinická prax 

 
SP 2.12.Študijný program má jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä 
vo väzbe na záverečnú prácu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDU ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. Súčasťou študijného programu je aj príprava a úspešná obhajoba záverečnej 
(bakalárskej) práce. Záverečnou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v 
študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Tému záverečnej práce si študent vyberá 
z ponuky zverejnenej na stránke katedry poprípade jednotlivými výučbovými pracoviskami fakulty, 
resp. po dohode s vedúcim záverečnej práce. Výber sa realizuje v akademickom informačnom 
systéme MAIS. Súčasťou štúdia podľa študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej 
obhajobou tvorí jeden predmet.  Obhajoba záverečnej práce patrí medzi predmety štátnej skúšky. 
Cieľom záverečnej práce je overiť zvládnutie teórie, odbornej terminológie a metodického postupu,  

Záverečné práce 
- Metodické usmernenie  

MŠVVaŠ SR č. 56/2011 
o náležitostiach 
záverečných prác, ich 
bibliografickej registrácii, 
uchovávaní 
a sprístupňovaní 
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aplikáciu  štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí a zručností, ktoré študent získal  
počas štúdia. Súčasne sa od neho očakáva schopnosť  komparácie a syntetizácie podľa vlastného 
úsudku, pracovať s odbornými literárnymi zdrojmi a samostatne vypracovať odbornú prácu 
rešpektujúc obsahové a formálne kritériá. V intenciách organizácie záverečnej práce  je 
v chronologickej postupnosti zabezpečené: 

• vypísanie tém príslušným pedagogickým útvarom (dekan fakulty môže akceptovať aj tému 
navrhnutú študentom), 

• schválenie tém dekanom fakulty, 

• zverejnenie zoznamu záverečných tém do 31.03. príslušného akademického roka, 

• vymenovanie školiteľov a oponentov záverečných prác dekanom fakulty, 

• schválenie  zadaní záverečnej práce vedúcim zamestnancom pedagogického útvaru (téma, 
anotácia) a ich registrácia na študijnom oddelení, vloženie zadaní do MAIS,  

• usmerňovanie študentov prostredníctvom osobných konzultácií so školiteľom v procese 
spracovávania záverečnej práce, 

• aktívna participácia študenta na povinnom predmete seminár k záverečnej práci,  

• príprava na obhajobu záverečnej práce/prezentácia v PP, 

• vloženie finálnej podoby záverečnej práce do centrálneho registra záverečných a kvalifikačných 
prác po odsúhlasení školiteľom a jeho konfrontácii printovej a elektronickej verzie záverečnej 
práce, 

• vypracovanie školiteľských a oponentských posudkov. 
Študent  vypracováva záverečnú prácu v zmysle Metodického usmernenia  MŠVVaŠ SR č. 56/2011 
o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní, 
Smernice č. 5/2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach 
záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní 
a sprístupňovania, Metodického návodu písania školských, záverečných a kvalifikačných prác na 
FOaZOŠ SZU v Bratislave (Farkašová a kol., 2017). 
Študent obhajuje záverečnú prácu pred skúšobnou komisiou ak splní podmienky stanovené 
študijným poriadkom fakulty. Školiteľ záverečnej práce a oponent vypracujú k záverečnej práci 
písomné posudky v intenciách predpísaných kritérií: 

• obsahová stránka (štruktúra, rozsah a vyváženosť kapitol, vecnosť, zrozumiteľnosť a formulácia 
myšlienok), 

• spracovanie záverečnej práce (stanovenie a splnenie cieľov, preukázanie teoretických 
vedomostí), 

• metodika záverečnej práce (štruktúra), 

• výsledky (spracovanie vo forme kazuistík, prieskumu), 

• diskusia (kompozícia a účel), 

• práca s literatúrou (výber, aktuálnosť, počet, citačná norma), 

• formálna stránka (verbálne výrazové prostriedky, terminológia,  štylizácia, gramatika, grafická 
úprava a dizajn), 

• aktivita študenta (účasť a pripravenosť na konzultáciách, systematickosť, samostatnosť 
a tvorivosť), 

• miera zhody z centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác. 
 Študent predstaví pri obhajobe záverečnej práce skúšobnej komisii a prítomným výsledky svojej 
záverečnej práce formou prednášky. Skúšobná komisia hodnotí v rámci obhajoby (je to jedna zo 
súčastí štátnej skúšky) obsahovú a formálnu úroveň záverečnej práce študenta, ako aj jej originalitu, 
zároveň hodnotí úroveň jeho prezentácie, schopnosť reagovať na pripomienky a otázky, ktoré priamo 
súvisia s jeho záverečnou prácou 
Problematiku záverečných prác rieši Študijný poriadok SZU –čl. 24 Záverečná práca a obhajoba 
záverečnej práce, a Smernica č. 5/2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. 

- VP č. 5 /2019 rektora 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave 
o náležitostiach 
záverečných a 
kvalifikačných prác, ich 
bibliografickej registrácii, 
kontrole originality, 
uchovávaní 
a sprístupňovania  

- VP č. /2022 o pravidlách 
výberu vyučujúcich 
jednotlivých predmetov 
študijných programov 
a schvaľovanie vedúcich 
záverečných prác 
a školiteľov záverečných 
prác na SZU 

- Metodický návodu písania 
školských, záverečných 
a kvalifikačných prác na 
FOaZOŠ SZU v Bratislave  

- VUPCH školiteľov 
a oponentov 

- Študijný poriadok SZU 
posudok školiteľa 
a oponenta (MAIS) 

 
II. Samohodnotenie štandardu 3 –Schvaľovanie študijného programu  

 
SP 3.1. Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému a je zaručené nezávislé, nezaujaté, 
objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do ktorého sú 
zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program 
sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDU SPLNENÉ ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. Študijný program bol spracovaný programovou radou pre študijný program 
rádiologická technika a schválený  v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.  

- VP č. 7/2021 Vnútorný 
systém zabezpečovania 
kvality na SZU 
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Študijný program zhodnotili a zaslali stanovisko zamestnávatelia, MZ SR, Rada kvality FOaZOŠ  
a Radou vnútorného systému zabezpečovania kvality SZU. 

- VP č. 8/2021 Vytváranie, 
úprava a schvaľovanie 
študijných programov a 
podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej 
agentúre pre vysoké 
školstvo  

- VP č. 2 Metodika tvorby 
študijných programov na 
FOaZOŠ SZU 

- zápisnica programovej 
rady pre ŠP rádiologickú 
techniku 

- zápisnica RK FOaZOŠ 
- stanovisko rady kvality 

FOaZOŠ 
rozhodnutie rady 
vnútorného systému 
zabezpečovania kvality SZU 
 

 
III. Samohodnotenie štandardu 4 –Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  
 
SP 4.1.Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú 
dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA SPLNENÉ  ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v 
študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania a súčasne rešpektujú rozmanitosť 
študentov a ich potrieb. Výber metód a foriem výučby je modifikovaný podľa charakteru predmetu. 
Pri teoretických predmetoch sú preferované metódy ako prednáška, kazuistika a diskusia 
o probléme, pri praktických predmetoch demonštrácia, nácvik praktických zručností, riešenie 
problémových úloh, práca v skupinách. Učitelia rešpektujú rozmanitosť študijného programu, 
vzdelávací proces je flexibilný v nadväznosti na zmeny v zdravotníckej praxi, legislatívne ustanovenia 
a požiadavky zdravotníckej praxe (hlavne zdravotníckych zariadení v ktorých sa realizuje praktická 
výučba).  
Študent je informovaný o spôsobe, rozsahu a obsahu hodnotenia jednotlivých zadaní a aktivít 
tvoriacich koncepciu učebného predmetu na začiatku semestra. Pri výučbe a hodnotení je možné 
vhodne kombinovať rôzne metódy (prezenčná, dištančná a/alebo hybridná), čo zabezpečuje 
rôznorodosť postupu na dosiahnutie cieľov vzdelávania s ohľadom na potreby zainteresovaných 
strán. 
Hodnotenie študijných výsledkov sa vykonáva priebežným overovaním vedomostí, spracovaním 
seminárnych / ročníkových prác, kazuistík, skúškou. V prípade problémov pri dosahovaní výsledkov 
študenti využívajú služby študijného poradcu, osoba zodpovedná za rozvoj, kvalitu a zabezpečovanie 
študijného programu. U študentov so špecifickými potrebami poradenstvo poskytuje koordinátor 
pre študentov so ŠP. 
Učitelia  poznajú  metódy hodnotenia, skúšania a sú podporovaní v ďalšom rozvoji zručností v tejto 
oblasti. Spôsoby a následné  kritéria hodnotenia študentov sú vopred zverejnené v identifikačných 
listoch predmetov a v Študijnom poriadku SZU. V prípade problémov,  študent je skúšaný viacerými 
učiteľmi. Pri opravnom termíne opakovane zapísaného predmetu dekan fakulty vymenuje najmenej 
dvojčlennú skúšobnú komisiu vždy. Študenti  tak môžu zistiť, do akej miery dosiahli svoje plánované 
výsledky vzdelávania. 

- študijný poriadok SZU 
- informačné listy 

predmetov 
- VP č. 6/2021 

k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného 
akademického prostredia 
pre študentov so 
špecifickými potrebami 
na SZU 

- VP č.  /2022 hodnotenie 
študentov učiteľmi SZU 

 

 
SP 4.2.Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce 
vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto 
vzdelávania sú uznávané vysokou školou.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
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Štandard splnený. V študijnom  programe je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania 
výstupov vzdelávania v súlade s platnou legislatívou. Je pripravený v súlade s ECTS transferov a 
uznávania kreditov, pričom je prioritou, aby absolventi ŠP získavali vedomosti a nové zručnosti aj 
prostredníctvom mobilít na domácich a zahraničných inštitúciách. Požiadavky na absolvovanie 
mobilít upravuje študijný poriadok  a vnútorný predpis k realizácii programu Erasmus+. Možnosti a 
postupy účasti na mobilitách študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty.  
Mobility v študijnom programe:  

• Fakulta zdravotnickýchvěd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 

• Fakulta zdravotnickýchstudií, Západočeská univerzita, Plzeň. 
Po ukončení štúdia majú študenti možnosť sa zúčastniť postabsolventských stáží. 

 
Fakultný koordinátor pre E+: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., terezia.krcmeryova@szu.sk. 
Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané SZU na základe learningagreement a podľa VP 4/2016. 
Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú v uvedené v Študijnom poriadku SZU – čl. 13 
Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej fakulty, alebo inej VŠ, čl. 14 Akademická mobilita a čl. 
22 Uznávanie absolvovaných predmetov. Štúdium študentov so špecifickými potrebami upravuje 
vnútorný predpis SZU č. 2/2021.  
 

ILP 
Smernica č. 4/2016 o 
pôsobnosti SZU a jej fakúlt 
pri realizácii programu 
Erasmus+ 
Smernica č.2/2021 k 
zabezpečeniu všeobecne 
prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami 
Študijný poriadok SZU 

 
SP 4.3.Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu 
v procese učenia sa a rozvoji akademickej kariéry. Študenti sú zapájaní do tvorivých činností vysokej školy primerane vo vzťahu k 
výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Učitelia pôsobiaci v študijnom programe využívajú adekvátne metódy a formy 
vyučovania podľa povahy predmetu. Vyučovanie orientujú nielen na prijímanie informácií, ale aj na 
podporu tvorivej a aktívnej činnosti študenta – diskusia, riešenie problémových úloh, kazuistík, 
vypracovanie seminárnych prác, ročníkových prác, prác študentskej vedeckej odbornej činnosti. 

ILP 
Práce ŠVOČ 
VP FOaZOŠ č. 1/2022 
zásady ŠVOČ na fakulte 
 smernica dekana 
o obsadzovaní pozícií 
študentských pomocných 
vedeckých síl na FOaZOŠ 

 
SP 4.4.V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, samostatnosť a sebahodnotenie a zároveň je študentom 
poskytované primerané vedenie a podpora učiteľov založená na vzájomnom rešpekte a úcte.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA  ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, študenta  
samostatnosť a sebahodnotenie prostredníctvom interakcie medzi študentom a učiteľom – diskusia, 
problémové zadania, vypracovanie kazuistík, konzultácia problémov na klinickej praxi, preferencia 
seminárov pred prednáškami, vypracovania zadaní na základe samostatného štúdia odporučených 
materiálov, priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra (napr. 
formou kontrolných otázok, písomných a online testov, úloh na samostatnú prácu, semestrálnych 
prác, prezentácie na seminároch .Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora učiteľov 
prostredníctvom konzultačných hodín učiteľov (2 hod. týždenne) a študijného poradcu pre študijný 
program.Takýto prístup podporuje samostatnosť a autonómiu študentov pri ich ďalšej práci. 

VP č. 2/2022 Štatút 
poradenského centra SZU 
informačné listy predmetov 
konzultačné hodiny učiteľov 
a študijného poradcu – 
web. sídlo SZU, doména 
fakulty 

 

SP 4.5.Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje vnútornú motiváciu študentov neustále sa zdokonaľovať, vedie 
k dodržiavaniu princípov akademickej etiky alebo profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Dodržiavanie pravidiel akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov z ich 
porušenia sú v kompetencii Disciplinárnych komisií pre študentov fakulty a univerzity. Etické zásady 
vo vzdelávacej a vedeckej a výskumnej činnosti ako aj dôsledky z ich porušenia sú definované v – 
Etickom  kódexe SZU.. Okrem vyššie uvedených dokumentov sa všetci študenti  a absolventi  riadia 
etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.). Záverečné 
(bakalárske) práce sú odovzdávané elektronicky do akademického informačného systému MAIS. 
Zároveň prebieha ich automatický export na kontrolu originality do systému CRZP. Študenti 
študijného programu budú v rámci konzultácií ku všetkým svojim písomným prácam a iným 
výstupom vyzývaní k rešpektovaniu univerzitných a fakultných zásad zakotvených v osobitnom 
predpise k záverečným prácam  
V predmetoch Základy vedeckej práce, Seminár k záverečnej práci a Profesijná etikasú študenti 
oboznámení s etickými princípmi vedeckej práce, aj etickým kódexom využívaným v zdravotníckej 
praxi. 
 

- Disciplinárny poriadok 
SZU 

- Etický kódex SZU 
Smernica rektora č. 5/2019 
o náležitostiach 
záverečných prác 

 
SP 4.6.Študijný program má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v študijnom 
programe. Výsledky hodnotenia musia byť zaznamenané, dokumentované a archivované.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26650
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Pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe sú uvedené 
v študijnom pláne a ILP. Študent je s kritériami a metódami hodnotenia oboznámený na začiatku a na 
konci semestra vyučujúcim. Výsledky hodnotenia sú dokumentované v systéme MAIS. 

Študijný plán 
ILP 
MAIS 

 
SP 4.7.Metódy a kritériá hodnotenia sú vopred známe a prístupné študentom; sú zahrnuté v jednotlivých 
častiach/predmetoch/moduloch programu a sú vhodné na spravodlivé, konzistentné, transparentné overenie získaných vedomostí, 
zručností a spôsobilostí.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
 
Štandard splnený. Pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov 
v študijnom programe sú uvedené v študijnom pláne a ILP. O hodnotení 
predmetu sú študenti informovaní aj učiteľom na začiatku semestra a na konci 
semestra pri určovaní termínu skúšky. Pri priebežnom hodnotení je progres 
študentov monitorovaný počas semestra, najčastejšie po prebraní uceleného 
tematického celku. Študenti sú na preverovanie vedomostí upozornení vopred. 
Samotné hodnotenie sa realizuje v súlade so Študijným poriadkom SZU. 
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa 
uskutočňuje najmä:  
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného 
obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, 
semestrálne práce, referát na seminári a pod.),  
b) skúškou za dané obdobie štúdia, 
c) získaním kreditov za absolvovanie predmetu. 
 
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a 
možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu sú uvedené: 

• v Študijnom poriadku SZU – čl. 20 Zápis do ďalšej časti štúdia, čl. 21 
Hodnotenie študijných výsledkov, čl. 38 Žiadosť o preskúmanie 
rozhodnutia o vylúčení a čl. 40 Práva a povinnosti študenta 

• pravidlá, kritéria a metódy hodnotenia študijných výsledkov sú uvedené v 
informačných listoch jednotlivých predmetov(príloha č. ) a následne 
archivované a dokumentované v MAISe SZU 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/home.mais 
 

- študijný poriadok SZU 
- študijný plán 
- informačné listy predmetov 
- MAIS 
https://mstudent.szu.sk/maisportal/home.mais 

- VP č.  /2022 hodnotenie študentov učiteľmi 
SZU 

 

 
SP 4.8.Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery plnenia výstupov vzdelávania, ktorá je v prípade 
potreby spätá s poradenstvom v oblasti napredovania v štúdiu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Informácie a pravidlá hodnotenia sú určené v Študijnom poriadku SZU. Osobitný 
dôraz sa kladie na priebežné hodnotenie, ktorého účelom je okrem sumatívneho aj formatívne 
hodnotenie. Každý študent má právo nahliadnuť do ktorejkoľvek časti svojej písomnej skúšky alebo 
testovania. Študentom sú k dispozícii študijní poradcovia určení pre každý ročník a študijný program 
(v študijnom pláne, resp. v ročenke), ako aj pracovníci študijného oddelenia a študijní prodekani. 
 
Spätnú väzbu študentom poskytujú učitelia priamo na vyučovacích hodinách pri priamej interakcii 
o pochopení preberanej problematiky, na konzultačných hodinách. Progres na klinickej praxi je 
sledovaný mentormi a supervízorom. V prípade nedostatočného napredovania študenta učiteľ 
kontaktuje osobu zodpovednú za rozvoj, kvalitu a zabezpečovanie študijného programu. Študent 
môže vyhľadať pomoc u študijného poradcu, osoby zodpovednej za rozvoj, kvalitu a zabezpečovanie 
študijného programu, prípadne Poradenského centra. 

Webové sídlo SZU – 
doména fakulty – 
konzultačné hodiny 
študijných poradcov 
Študijný poriadok SZU 
Ročenka 
 

 
SP 4.9. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov študijného programu vykonáva viacero učiteľov.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Hodnotenie študentov študijného programu môže uskutočňovať viacero učiteľov, 
ktorí sú uvedení v informačných listoch predmetov, resp. v akademickom informačnom systéme. 
Študijný predmet spravidla skúša 1 vyučujúci, v prípade problémov (zo strany učiteľa alebo študenta) 
osoba zodpovedná za rozvoj, kvalitu a zabezpečovanie študijného programu určí ďalšieho 
skúšajúceho, pri druhom opravnom termíne (pri opakovane zapísanom predmete pri opravnom 
termíne) dekan fakulty menuje skúšobnú komisiu. 

Študijný plán 
Študijný poriadok – čl. 21 
 

 
SP 4.10.Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé 
zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Študenti majú nárok na 2 opravné termíny skúšky. Do ďalšieho ročníka si môžu 
preniesť 2 predmety, okrem predmetov praktickej výučby po písomnom súhlase dekana fakulty. Pri 
opravnom termíne opakovane zapísaného predmetu dekan fakulty vymenuje najmenej dvojčlennú 

Študijný poriadok čl. 21 a čl. 
40 ods. 1 písm. m) a ods.4 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/home.mais
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komisiu na základe požiadavky skúšajúceho.  Pravidlá pre možnosť opravných postupov voči 
hodnoteniu sú uvedené v Študijnom poriadku SZU – čl. 21 a čl. 40 ods. 1 písm. m) a ods.4. 
 

 
IV. Samohodnotenie štandardu 5 –Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania  

 
SP 5.1. Študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach 
študijného cyklu, ktorými sú prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie štúdia, udeľovanie titulu 
a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Zohľadňujú sa osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Študijný program sa realizuje podľa ustanovení Zákona o vysokých školách (zákon 
č. 131/2002 Z. z.) a riadi sa Študijným poriadkom SZU ktorý upravuje  pravidlá štúdia vo všetkých 
fázach študijného cyklu. Študijný poriadok je zverejnený na webovom sídle SZU. Všetky podrobnosti 
o štúdiu, vrátane informácií o prijímacom konaní, sú zverejnené a aktualizované na webovom sídle 
fakulty. Dôsledne sa dbá aj na osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov.  
Študijný program sa uskutočňuje v súlade so Študijným poriadkom SZU v Bratislave,  
Prijímacie konania a štúdium študentov so špecifickými potrebami upravuje Smernica č. 6/2021 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave.  
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., ktorá 
poskytuje konzultácie uchádzačom o štúdium a študentom so špecifickými potrebami. 
Udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní sa uskutočňuje  
formou akademických obradov Priebeh akademického obradu  vydávanie diplomov- promócie 
absolventov je vopred určený scenárom podujatia. V prípade štátnych návštev sa daný akademický 
obrad riadi aj príslušným diplomatickým protokolom. 
 

Študijný poriadok SZU 
- VP č. 6/2021 

k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného 
akademického prostredia 
pre študentov so 
špecifickými potrebami 
na SZU 

- Smernica č. 4/2016 o 
pôsobnosti SZU a jej fakúlt 
pri realizácii programu 
Erasmus+ 
- VP č. /2022 

pravidlá  prijímacieho 
konania na štúdium  

Internetové stránky fakulty 
– prijímacie konanie, 
študijný program 
VP č. 1/2022 o 
Akademických obradoch  a 
vydávaní dokladov o štúdiu 
na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných 
štúdií Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v 
Bratislave 

 
SP 5.2.V študijnom programe sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, ktoré zodpovedajú úrovni 
kvalifikačného rámca. Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred 
zverejnené a ľahko prístupné. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, 
ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. Výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach 
posudzovania ich spôsobilosti na štúdium.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Podmienky pre prijímacie konanie sú schválené akademickým senátom fakulty a 
zverejnené na webovom sídle SZU a fakúlt. Podrobnosti prijímacieho konania upravuje Študijný 
poriadok SZU v časti Prijímacie konanie. 
Uchádzači so špecifickými potrebami majú možnosť ešte pred podaním prihlášky kontaktovať 
Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Prijímacie konanie je prispôsobené potrebám 
uchádzača. Všetci uchádzači majú možnosť konzultácie s Poradenským centrom pre študentov. 

Študijný poriadok SZU – 
časť Prijímacie konanie  
Štatút Poradenského centra 
webové sídlo SZU 

 
SP 5.3.Pravidlá uskutočňovania študijného programu upravujú a umožňujú uznávanie štúdia a častí štúdia v súlade s Dohovorom o 
uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského  vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala domáca i zahraničná 
mobilita študentov. 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Pravidlá uskutočňovania študijného programu a uznávanie štúdia a častí štúdia je 
v súlade so Študijným poriadkom a Smernicou č. 4/2016 o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii 
programu Erasmus+. Je  vytvorený v súlade s možnosťami ECTS transferov a uznávania kreditov. 
Podmienky uznávania štúdia alebo časti štúdia sú v uvedené v Študijnom poriadku SZU – čl. 13 
Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej fakulty, alebo inej VŠ, čl. 14 Akademická mobilita a čl. 
22 Uznávanie absolvovaných predmetov. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej 
dokumentácie študenta vedenej fakultou 
 

Študijný poriadok SZU – čl. 
13,14, 22 
Smernica č. 4/2016 o 
pôsobnosti SZU a jej fakúlt 
pri realizácii programu 
Erasmus+ 
Vyhláška o kreditovom 
systéme štúdia (614/2002 
Z. z.) 

 
SP 5.4. V rámci uskutočňovania študijného programu je zaručené efektívne využívanie nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity 
a na prevenciu a riešenie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 



 

Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu                    Príloha 1 
Príloha 1. ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  
podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 

 

ID konania:  
 

T_Z_VHSSP_1/2020   Strana 10 z 20 

Štandard splnený. Na efektívne využívanie nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity a na 
prevenciu a riešenie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov sú využívané vnútorné 
predpisy SZU. Uvedené postupy sú v prípade študentov v kompetencii Disciplinárnych komisií pre 
študentov fakulty a univerzity, ako aj v Etickom kódexe SZU.  Študijný poriadok – čl. 35 Priestupky 
študentov proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity, Smernica rektora č. 5/2019 
o náležitostiach záverečných prác... Študenti sú na predmete Základy vedeckej práce a Seminár 
k záverečnej práci poučení o povinnosti dodržiavať výskumnú integritu a o následkoch jej 
nedodržiavania. 

 

- Etický kódex  SZU 
- disciplinárny poriadok SZU 
- študijný poriadok – čl. 35 
VP č. 5 /2019 rektora 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave 
o náležitostiach 
záverečných a 
kvalifikačných prác, ich 
bibliografickej registrácii, 
kontrole originality, 
uchovávaní 
a sprístupňovania 

 
SP 5.5. Študenti študijného programu majú k dispozícii efektívne mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa domáhajú ochrany 
svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené, alebo poukazujú na konkrétne nedostatky 
v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov študentov. 
Podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch preskúmania podnetov a o prijatých opatreniach.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Študenti majú k dispozícii efektívne mechanizmy preskúmavania podnetov. 
Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta upravuje Študijný poriadok – čl. 40 ods. 
1 písm. m); ods. 4; ods. 5. 
 

- študijný poriadok – čl. 40 
ods. 1 písm. m); ods. 4; 
ods. 5. 

disciplinárny poriadok SZU 

 
SP 5.6.Úspešné ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením akademického titulu, vydaním vysokoškolského 
diplomu, ako aj vydávaním ďalšej dokumentácie (dodatok k diplomu) vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výsledkov 
vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. Táto dokumentácia je v súlade s príslušnými predpismi.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. SZU potvrdzuje ukončenie študijného programu vydaním vysokoškolského 
diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu  v súlade s § 68 zákona o vysokých 
školách. Náležitosti upravuje Študijný poriadok SZU čl. 32 a 33. 
 

- študijný poriadok – čl. 32 
a čl. 33  

- diplom a dodatok k 
diplomu v zložke 
absolventa 

VP FOaZOŠ č.2./2022 o 
akademických obradoch 
a vydávaní dokladov o 
štúdiu 

 
V. Samohodnotenie štandardu 6 – Učitelia študijného programu  

 
SP 6.1.Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov 
tvorivých činností, praktické skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania, 
ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania študijného programu a ktorých počet a pracovná kapacita 
zodpovedajú počtu študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích činností.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Učitelia študijného programu pôsobia  vo funkciách profesor, docent, odborný 
asistent, asistent a lektor. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora a docenta je v rámci 
fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej 
oblasti vedy. Prispieva svojou výskumnou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju 
poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi; je 
zodpovednou osobou alebo sa zúčastňuje na zabezpečovaní kvality a rozvoja študijného programu, 
ktorý fakulta uskutočňuje. Medzi pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä 
vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, 
vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác a tvorba študijných materiálov. 
Učitelia študijného programu majú dlhoročnú prax v rôznych oblastiach výskumu v medicíne a 
zdravotníckych odboroch. Odborná kvalifikácia, praktické skúsenosti a pedagogické zručnosti 
jednotlivých učiteľov zodpovedajú obsahu predmetov, ktoré zabezpečujú. Personálne zabezpečenie 
a rozsah pracovnej záťaže učiteľa je v súlade s VP č. 8/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie 
študijných programov – čl. 6,7 a Smernicou o pracovnej záťaži učiteľov. Smernica definuje ročnú 
pedagogickú záťaž učiteľa v takom rozsahu, aby na plnenie pedagogických a tvorivých činností mal 
dostatočný časový priestor. Fakulta má dostatok učiteľov na zabezpečenie študijného programu. 

- VP č. 4/2021 o pracovnej 
záťaži učiteľov, 
pedagogická činnosť  

- VP č. 8/2021 Vytváranie, 
úprava a schvaľovanie 
študijných programov – čl. 
6 a čl. 7 

- VP č.  /2022 pravidlá 
výberu učiteľov 
jednotlivých predmetov 
do študijných programov 
a schvaľovanie vedúcich 
a školiteľov záverečných 
prác  

- VUPCH, VTČ 
 

 
SP 6.2.Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho 
ukončením. Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä lektori cudzích jazykov, učitelia 
zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
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Štandard splnený. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich bakalársky študijný program je 
minimálne ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia okrem mentorov klinickej praxe. Pri 
obsadzovaní miest sa postupuje v súlade s univerzitnými a fakultnými kritériami obsadzovania 
miest vysokoškolských učiteľov. 

- VP č.  /2022 pravidlá 
výberu učiteľov 
jednotlivých predmetov 
do študijných programov 
a schvaľovanie vedúcich 
a školiteľov záverečných 
prác 

- VP č. /2022  všeobecné 
kritériá na obsadzovanie 
funkcií profesorov 
a docentov a konkrétne 
podmienky na 
obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov, 
odborných asistentov 
a asistentov , 

- VUPCH, VTČ 
 

 
SP 6.3.Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný 
čas. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými 
učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole 
na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových 
predmetov študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Profilové študijné predmety sú zabezpečované učiteľmi vo funkcii profesora alebo 
vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas vzhľadom k tomu, že ide 
o regulované povolanie. Zaručená je aj udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových 
predmetov ŠP z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov. Vysokoškolskí učitelia zabezpečujúci profilové 
predmetu študijného programu. 
Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu: 
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.  
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215 
Radiačná ochrana  
 
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16749   
Rádiológia 
Klinická prax 
 
Ing. Jozef Baláž, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17047 
Rádiologická fyzika 
 
PhDr. Emília Miklovičová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16933?mode=full 
Základy ošetrovateľstva 
 
PhDr. Bc. Andrea Burganová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29392    
Rádiológia 
Rádiobiológia 
Radiačná ochrana 
 
PhDr. Andrej Lučenič, PhD., MPH 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27678  
Rádiológia 
Klinická prax 
 
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.        
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17087 
Nukleárna medicína  

Študijný plán 
VUPCH, VTČ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27944
mailto:terezia.krcmeryova@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17047
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27678
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16749
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MUDr. Margita Pobijaková, PhD.  
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27005 
Radiačná onkológia 
        
doc. MUDr. Jiří Vaníček, PhD.       
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32338 
Rádiológia 
                                       
Mgr. Bc. Martin Chudý    
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26650 
Klinická prax 
 

 
SP 6.4. Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality študijného programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu podľa čl. 6, ods. 7 až 11 
štandardov pre študijný program a zabezpečuje profilový predmet. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom študijnom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný program, pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Táto osoba zároveň nenesie hlavnú zodpovednosť za 
uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej republike. Jedna a tá istá osoba 
môže niesť hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality najviac troch študijných programov. Do tohto počtu 
sa nezapočítavajú prípady súbehov podľa čl. 7 ods. 3, písm. b) až h) štandardov pre študijný program.  
 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie,  rozvoj  a zabezpečenie kvality študijného programu 
Štandard splnený. (doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.) je vysokoškolský učiteľ vo funkcii 
docenta, pôsobí na SZU v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas; je docent 
v odbore jadrová chémia a rádioekológia, pôsobí ako vedúca oddelenia radiačnej hygieny. 
Aktívne pôsobí v študijnom programe, zabezpečuje prednášky v profilových predmetoch. Jej 
tvorivá činnosť je v kvalite a  počte v súlade s výsledkami vzdelávania študijného programu. 
Nenesie zodpovednosť za žiadny iný študijný program na SZU, ani na inej vysokej škole. 

VUPCH 

 
SP 6.5.Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu 
študijného programu v problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo 
funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri 
zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s vysokou školou.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Školitelia záverečných prác majú aspoň o jeden stupeň vyššie vzdelanie 
v odbore, v ktorom vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť minimálne na 
národne uznávanej úrovni z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej 
činnosti predstavujú určitý prínos k rozvoju, prípadne vykonávajú aktívnu praktickú činnosť pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore rádiologická technika. 
Vedúcim záverečnej (bakalárskej) práce (školiteľom) je osoba s kvalifikáciou zodpovedajúcou 
odbornému zameraniu záverečnej práce, ktorá je: 
 a) vysokoškolským učiteľom zamestnaným na fakulte vo funkcii profesora, docenta alebo 
odborného asistenta,  
b) výskumným pracovníkom zamestnaným na fakulte, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 
tretieho stupňa,  
c) odborníkom s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa z inej fakulty SZU Bratislava alebo 
odborníkom výskumnej inštitúcie, ak medzi fakultou a výskumnou inštitúciou existuje  
dohoda 
Školiteľov a témy záverečných prác schvaľuje programová rada študijného programu, resp. 
vedúci katedry v spolupráci s garantom predmetu. 
Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam – akad. rok 2022/2023  
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215 
 
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16749  
 
PhDr. Bc. Andrea Burganová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29392 
 
PhDr. Andrej Lučenič,, PhD., MPH 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27678 
 

VUPCH  
Opis študijného programu 
VP pravidlá výberu vyučujúcich. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29392
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32338
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17087
https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17047
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26650
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27678
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Ing. Jozef Baláž, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17047 
 
Mgr. Jozef Grežďo, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34126 
 
Mgr. Ivana Kendiová 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27944  
 
Mgr. Martin Chudý 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26650 
 
 

 
SP 6.6.Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.  

 
SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, 
pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti. Snažia  sa zvyšovať svoju odbornú 
kvalifikáciu ako aj ostatné zručnosti participáciou na rôznych kurzoch, odborných podujatiach 
a školeniach, ktoré fakulta podporuje, alebo priamo organizuje prípadne iné  externé inštitúcie. 
Súčasťou práce učiteľov sú aj mobility (zamerané okrem tvorivej činnosti aj na pedagogickú 
činnosť). 

Výročne správy fakulty, 
Hodnotenia úrovne FOaZOŠ vo 
vzdelávacej činnosti a v oblasti 
vedy za rok 2021 

 
SP 6.7.V prípade učiteľských kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 
6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou vyučovacieho predmetu k študijnému 
odboru a osobitne pre učiteľský základ.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Predkladaný študijný program  nepatrí medzi učiteľské kombinačné študijné programy  

 
SP 6.8.V prípade prekladateľských a tlmočníckych kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov 
podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne 
pre translatologický základ.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Predkladaný študijný program  nepatrí medzi prekladateľské a tlmočnícke kombinačné 

študijné programy. 
 

 
SP 6.9.V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo študijných programov prvého stupňa 
uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre 
študijný program pre každý študijný odbor, v ktorom jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Predkladaný študijný program  nepatrí medzi kombináciu dvoch študijných odborov  a ani 
medzi interdisciplinárne štúdiá. 

 

SP 6.10.V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov 
pre študijný program pre príslušnú časť spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje v jeho rámci.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Predkladaný študijný program  nepatrí medzi spoločné študijné programy .  

SP 6. 11. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje študijné programy v príslušnom študijnom odbore na viacerých súčastiach alebo vo 
viacerých sídlach, zaručuje aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú súčasť 
a osobitne každé sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Predkladaný študijný program  sa uskutočňuje len v jednej súčasti (FOaZOŠ) a len v sídle  
Bratislava 

 

  

 
VI. Samohodnotenie štandardu 7 – Tvorivá činnosť vysokej školy  

 
SP 7.1. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom 
odbore/študijných odboroch, v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa:  

http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Dokumenty/Hodnotenie_urovne_vzdelavacej_cinnosti_2021n.pdf
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16749
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29392
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32338
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215
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a) aspoň na významnej medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho stupňa;  
b) aspoň na medzinárodne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý a druhý 
stupeň;  
c) aspoň na národne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú 
výsledky tvorivej činnosti na  národnej a medzinárodne uznávanej úrovni  z hľadiska originality, 
rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti predstavujú určitý prínos k rozvoju  

VUPCH, VTC 
Evidencia publikačnej činnosti 
SZU- knižnica 

 
SP 7.2. Tvorivú činnosť vysoká škola preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov 
zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. 
 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený.  
Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky tvorivej 
činnosti  na medzinárodne uznávanej úrovni. Prílohou opisu ŠP sú výstupy tvorivej činnosti 
(VTČ) ako aj Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky (VUPCH) všetkých učiteľov 
profilových predmetov študijného programu.  
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. Scopus, WOS, 
doc. MUDr. Jiří Vaníček, PhD., Scopus, WOS 
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., Scopus, WOS 

VTC_ 15 výstupov 

 
 
SP 7.3. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore, preukazuje úroveň výsledkov 
tvorivej činnosti podľa čl. 7 odsekov 1 a 2 štandardov pre študijný program osobitne pre každý študijný program, okrem súbehu 
s prípadmi podľa čl. 7 odseku 3.   

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Tento študijný program sa uskutočňuje v jednej súčasti (FOaZOŠ SZU) a jednom sídle 
(Bratislava). 

 

 
SP 7.4. Ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore vo viacerých sídlach, zaručuje 
preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre každé sídlo osobitne.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Neuskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore vo viacerých sídlach  

 
SP 7.5.Na uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa preukazuje vysoká škola dlhodobú kontinuálnu výskumnú alebo 
umeleckú činnosť v problematike študijného programu. Pracovisko musí preukázať dlhodobú a kontinuálnu úspešnosť v získavaní 
finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu pokračujúcich alebo nových výskumných/umeleckých 
projektov z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Tento študijný program nie je študijný program 3. stupňa.  

 
SP 7.6. Splnenie požiadavky uvedenej v čl. 7 odseku 5 š 
 
Plnenie štandardov pre študijný program môže vysoká škola nahradiť tým, že sa podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokova na základe výsledkov najnovšieho 
hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať označenie „výskumná univerzita“.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Nevzťahuje sa  

 
VII. Samohodnotenie štandardu 8 – Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov  

 
SP 8.1.Sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na 
dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. Ide najmä o posluchárne, učebne, študovne, laboratóriá a laboratórne 
prístroje a iné potrebné vybavenie, technické prostriedky a vybavenie, ateliéry, dielne, projektové a umelecké štúdiá, tlmočnícke 
kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné 
školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská, knižnice, prístup k študijnej literatúre, informačným 
databázam a ďalším informačným zdrojom, informačné technológie a externé služby a ich zodpovedajúce financovanie.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
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Štandard splnený. Fakulta má dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné 
zdroje pre uskutočňovanie študijného programu. Priestorové, materiálne, technické aj 
informačné vybavenie fakulty  pre študijný program je zárukou na dosahovanie stanovených 
cieľov. Kapacita seminárnych, prednáškových miestností a laboratórií je dostatočná pre 
zabezpečenie výučby. Klinická výučba sa realizuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava, s ktorou 
je podpísaná dlhodobá zmluva. Praxe je možné realizovať v zmluvných zdravotníckych 
zariadeniach. IKT technológie sú priebežne inovované a garantujú bezproblémové pripojenie 
študentov k internetu ako aj využívanie dostupných elektronických zdrojov. Podrobnosti sú 
uvedené v Opise študijného programu. 

Opis študijného programu 
Výročné správy fakulty 

 
SP 8.2. V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo kombinovanou metódou, sú zabezpečené systémy na 
správu obsahu kurzov a na správu vzdelávania a študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov a k ďalším študijným materiálom.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Nevzťahuje sa 
Vzhľadom na povahu študijného programu a jeho profesijnú orientáciu, je študijný program 
vyučovaný prezenčne. Dištančná forma vzdelávania bola použitá len počas pandémie Covid-
19 na zabezpečenie teoretickej výučby. Používali sme platformu Microsoft TEAMs. Informácie 
týkajúce sa prechodu z prezenčného na dištančné vzdelávanie boli študentom a učiteľom včas 
sprístupňované prostredníctvom web sídla SZU, v doméne fakulty, prostredníctvom vedúcich 
katedier a učiteľov predmetov. Študenti boli kontinuálne informovaní aj prostredníctvom 
spoločných školských emailových kont a platformy Teams. Vedúci katedier / resp. poverené 
osoby, zabezpečili a overili pripojenie študentov do TEAM spred začatím online výučby. Pre 
učiteľov SZU zorganizovala webinár o použití platformy TEAMs. Na fakulte bol pre jednotlivé 
ročníky študijného programu vytvorený triedny tím pre realizáciu prednášok. Okrem 
prednášok učitelia poskytli študentom prezentácie, odporučenia na študijnú literatúru 
a konzultačné hodiny online.  

 

 

 
SP 8.3. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov 
študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Pre študijný program je zabezpečený dostatočný podporný personál, 
ktorého úlohou je zabezpečovať bezproblémové fungovanie študijného programu. Jeho 
súčasťou sú zamestnanci Dekanátu, Univerzitnej knižnice, Ústavu informačných technológií,  
ubytovacieho zariadenia a jedálne, Centrum pre podporu projektov, a ďalšie. Na pracoviskách 
pôsobia okrem pedagogických a výskumných pracovníkov aj laboranti, technici a pracovníci 
údržby. Na fakulte je zriadené študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a 
finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý 
kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu 
vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a 
ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu. 
Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty. Za 
činnosť študijného oddelenia zodpovedajú príslušní prodekani. Na poskytovanie poradenskej 
služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobia na fakulte študijní poradcovia 
(uvedený v na webovom sídle fakulty podľa študijných programov a ročníkov). 

- opis študijného programu 
- univerzitná knižnica 
- ubytovanie 
- centrum pre podporu projektov 
organizačná poriadok fakulty 

 
SP 8.4. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, 
realizácii a rozvoji študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Partneri pre študijný program sú uvedení v opise študijného programu. 
Fakulta  má aj dohody a zmluvy, ktorých cieľom je zabezpečenie mobilít na zahraničných 
vysokých školách. 
 

Opis študijného programu 
https://www.crz.gov.sk/2171273-
sk/centralny-register-
zmluv/?art_zs2=&art_predmet=Z
mluva+o+praktickej+v%C3%BDu%
C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_sp
olu_od=&art_suma_spolu_do=&ar
t_datum_zverejnene_od=&art_dat
um_zverejnene_do=&art_rezort=0
&art_zs1=&nazov=&art_ico1=001
65361&ID=2171273&odoslat=Vyh
%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm
_filter_3=6229c0848cc65 
 

 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27005?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27005?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27005?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
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https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27005?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
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SP 8.5. Vysoká škola má zabezpečené dostatočné personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného 
programu osobitne pre každé sídlo, v ktorom sa má uskutočňovať študijný program alebo jeho časť, primerane k cieľom a výstupom 
vzdelávania príslušnej časti študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Personálne zabezpečenie a zohľadnenie jeho kvality je uvedené v opise ŠP, informačných 
listoch predmetov a formulárov VUPCH a VTC. Materiálne, priestorové, technické zdroje 
študijného programu sú zabezpečené na štandardnej úrovni. Dostupné sú prednáškové 
miestnosti s rôznou kapacitou, ako aj seminárne miestnosti, učebne, laboratóriá a stážové 
miestnosti na jednotlivých ústavoch a klinikách. Informačné zdroje sú dostupné v Univerzitnej 
knižnici SZU. Študijný program sa uskutočňuje iba v jednom sídle, ktorého vybavenie je uvedené 
v opise študijného programu 

Opis študijného programu 
Univerzitná knižnica 

 
SP 8.6. Vysoká škola efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov študijného programu. Poskytuje študentom 
študijného programu podporu na úspešné napredovanie v štúdiu a kariérne poradenstvo.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných 
plánov pôsobia na fakulte študijní poradcovia (uvedený na webovom sídle fakulty podľa 
študijných programov a ročníkov). Okrem toho fakulta pripravuje pre budúcich absolventov 
prehľadné informácie a stretnutia (vrátane stretnutí so zamestnávateľmi) o prvých krokoch po 
absolvovaní štúdia v rámci ich ďalšieho zamestnávania, štúdia a pôsobení vo zvolenom odbore 
(doktorandské štúdium, rezidentské štúdium, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov).: 
Na úspešné napredovanie v štúdiu fakulta poskytuje študentom podporu prostredníctvom 
študijného poradcu. Pomôže študentovi identifikovať oblasť záujmu resp. problému a vo 
väčšine otázok je práve študijný poradca odborne zdatný reagovať na podnety a otázky zo 
strany študentov, prípadne odporúča kontaktovať poradenské centrum SZU. Poradenské 
centrum SZU prostredníctvom poradcov poskytuje poradenstvo v oblasti študijnej, 
psychologickej, právnej a sociálnej (vrátane štipendií a ubytovania).  
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami poskytuje konzultácie pre študentov aj 
uchádzačov o štúdium.. 
Konzultácie týkajúce sa zahraničných mobilít, resp. uznávania predmetov absolvovaných 
v zahraničí zabezpečuje prodekankapre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít. 
Rovnako je koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorýmposkytuje 
konzultácie pre študentov aj uchádzačov o štúdium. 
Otázky a procesy spojené so zápismi a s administráciou štúdia zabezpečuje študijná referentka.  
Informácie sú zverejnené na webovom sídleSZU v doméne fakulty. 
Kariérne poradenstvo: 
Kariérne poradenstvo študentom poskytuje študijný poradca a osoba zodpovedná za 
uskutočňovanie,  rozvoj  a zabezpečenie kvality študijného programu. Z pohľadu zvyšovania 
zručností študentov je kladený dôraz na podporu talentovaných a aktívnych študentov, 
predovšetkým prostredníctvom organizácie rôznych odborných podujatí a workshopov 
a prehliadok prác ŠVOČ. 

- poradenské centrum SZU 
- konzultácie študijných 

poradcov , študijných 
referentov 

- opis študijného programu 
 

 
SP 8.7. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a 
spoločenské vyžitie počas štúdia.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Na podporu zdravého životného štýlu a podporu športovania organizuje 
akcie Katedra telovýchovného lekárstva. 
SZU podporuje ekologické správanie študentov prostredníctvom separácieodpadu, 
minimalizácia odovzdávania seminárnych prác v papierovej podobe.  

Webová stránka fakulty 

 
SP 8.8. Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený.  

V študijnom  programe študenti majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a 
zahraničných mobilitách a stážach.  
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy na zahraničných 
inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít – program E+. 
Mobility v študijnom programe:  

• Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 

• Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice,  

• Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita, Plzeň. 
Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť sa zúčastniť postabsolventských stáží. 
Absolventské stáže sú financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, 

Smernica č. 4/2016 rektora 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave o 
pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri 
realizácii programu Erasmus+.  

- študijný poriadok SZU 
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SP 8.9.Vysoká škola poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov študijného programu so 
špecifickými potrebami.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Dôsledne sa dbá aj na individualizovanú podporu a vytváranie vhodných podmienok pre 
študentov študijného programu so špecifickými potrebami.  
 Na fakulte je špeciálne určená osoba, ktorá je zodpovedná za riešenie požiadaviek a potrieb 
uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý 
požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou 
na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných 
úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. 
 

Smernica č. 6/2021 Slovenskej 
zdravotníckej univerzity 
v Bratislave k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými 
potrebami na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite 
v Bratislave 

 
SP 8.10.V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré 
zabezpečujú odbornú prax a praktickú výučbu študentov. Tieto organizácie majú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, 
technologické a personálne podmienky tak, aby bolo možné dosiahnuť plánované výstupy vzdelávania.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Partnermi pri zabezpečovaní študijného programu sú špecializované 
výučbové zariadenia: 
UNB Nemocnica Ružinov, UNB Nemocnica akad. L. Dérera, UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metóda 
– I. Rádiologická klinika; 
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. -  II. Rádiologická klinika, Klinika radiačnej onkológie, 
Klinika nukleárnej medicíny; 
Národný ústav detských chorôb – Rádiologické oddelenie; 
Národný onkologický ústav – Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav – Oddelenie 
radiačnej onkológie; 
Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, a. s. – Oddelenie diagnostickej a intervenčnej 
rádiológie; 
BIONT, a. s. PET/CT Centrum; 
Špecializovaná nemocnica ortopédie a protetiky – Rádiologické oddelenie; 
S uvedenými pracoviskami má SZU uzatvorenú Zmluvu o spolupráci. 

Opis študijného programu 
centrálny register zmlúv 
https://www.crz.gov.sk/2171273-
sk/centralny-register-
zmluv/?art_zs2=&art_predmet=Z
mluva+o+praktickej+v%C3%BD
u%C4%8Dbe&art_ico=&art_su
ma_spolu_od=&art_suma_spolu
_do=&art_datum_zverejnene_od
=&art_datum_zverejnene_do=&
art_rezort=0&art_zs1=&nazov=
&art_ico1=00165361&ID=2171
273&odoslat=Vyh%C4%BEada
%C5%A5&frm_id_frm_filter_3
=6229c0848cc65 

 
VIII. Samohodnotenie štandardu 9 –Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom programe  

 
SP 9.1. Vysoká škola zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne manažovanie študijného programu a ďalších aktivít.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Na manažovanie študijného programu a ďalších aktivít fakulta kontinuálne 
zbiera, analyzuje a využíva kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programov, 
vrátane počtu uchádzačov, počtu prijatých uchádzačov, počtu zapísaných študentov, počtu 
študentov v jednotlivých ročníkoch, počtu absolventov, spätnej väzbe (hodnotenie predmetov 
a vyučujúcich, absolventská spätná väzba, spätná väzba zamestnávateľov, počet a kvalifikačná 
štruktúra pedagogických a vedeckých pracovníkov, počty prijatých a vyslaných študentov v 
rámci mobilít, a pod.). Všetky údaje sú po sumarizácii k dispozícii programovej rade, 
jednotlivým katedrám a vedeniu fakulty, ktoré po vyjadrení príslušných strán zaujímajú 
stanovisko. K dispozícii sú aj údaje z MAISu o štruktúre hodnotení pri jednotlivých predmetoch 
ako aj štátnych skúškach. Tieto údaje sú aj súčasťou hodnotiacich správ o pedagogickej činnosti 
ako aj výročných správ.  

MAIS 
- VP č. 2/2022, ktorým sa 

upravujú pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov  

 

 
SP 9.2. Efektívny zber a analýza informácií o študijnom programe a ďalších aktivitách vstupuje do hodnotenia študijného programu a 
do návrhu jeho úprav.  
 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Zozbierané údaje uvedené v SP 9.1 sú predmetom rokovania programovej 
rady študijného programu, vedúceho katedry a vedenia fakulty. Ku každému materiálu sa 
vyjadrujú a ich analýza je pravidelne zverejňovaná na webovom sídle fakulty, resp. vo 
výročných a hodnotiacich správach. 
Programová rada hodnotí kvalitu študijného programu, a v prípade potreby navrhuje 
postupy na jeho zlepšenie na základe monitorovacej správy osoby zodpovednej za 
uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu študijného programu. 
Programová rada na základe nedostatkov, resp. pripomienok učiteľov, študentov a 

- VP č. 2/2022, ktorým sa upravujú 
pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov  

Zápisnice  z Rady pre študijný 
program 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4215?art_zs2=&art_predmet=Zmluva+o+praktickej+v%C3%BDu%C4%8Dbe&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=00165361&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6229c0848cc65
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zamestnávateľa prijíma opatrenia na zlepšenie kvality študijného programu. Uvedené 
opatrenia sa začnú uskutočňovať od akademického roku 2022/2023 

 
SP 9.3. Pri študijnom programe sa sledujú a vyhodnocujú kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa, charakteristiky záujemcov a 
študentov, postup (napredovanie) študentov v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, uplatnenie 
absolventov, názory absolventov a zamestnávateľov, informácie o zdrojoch a podpore študentov.  
 

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 

Štandard splnený. V študijnom programe sa pravidelne sledujú a vyhodnocujú rôzne 

charakteristiky záujemcov a študentov študijného programu. 

V prípade uchádzačov o štúdium ide o údaje ohľadom typu stredoškolského vzdelávania 

(gymnázium, stredná zdravotnícka škola, iné), región, z ktorého pochádzajú, cudzie jazyky, 

ktoré ovládajú. U študentov jednotlivých ročníkov sa vyhodnocujú ich študijné výsledky 

(priemer známok), miera úspešnosti v štúdiu, podiel študentov, ktorí zanechali štúdium, 

podiel študentov, ktorí opakujú ročník, výsledky štátnej skúšky a pod.  

Zber informácií sa uskutočňuje formou elektronickej prihlášky na štúdium v MAIS,  

V priebehu štúdia pre potreby monitorovania a zberu informácii sú využívané konkrétne 

údaje a prehľadné štatistiky z MAIS.  

- VP č. 2/2022, ktorým sa upravujú 
pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov  

- MAIS 
- Hodnotenie predmetov 

a vzdelávacieho procesu 
Hodnotenie vzdelávacej činnosti 

 
SP 9.4. Na zber a spracovanie informácií o študijnom programe sa využívajú vhodné nástroje a metódy. Do získavania, analýzy, ako aj 
následných informácií o opatreniach sú zapojení študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného 
programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Zber a spracovanie informácií o študijnom programe prebieha 
prostredníctvom viacerých nástrojov a platforiem. Hodnotenie realizuje Centrum pre 
podporu VSZK v spolupráci s garantom študijného programu,  externými odborníkmi z praxe. 
Ide predovšetkým o:  

• prieskum názorov študentov na kvalitu študijného programu;  

• prieskum názorov absolventov/učiteľov/zástupcov zamestnávateľa na študijný 
program; 

Opatrenia na zistené skutočnosti sú predmetom rokovaní na úrovni vedenia fakulty, kolégia 
dekanky, programovej rady, Rady kvality fakulty. Prijaté opatrenia sa na pravidelnej báze 
monitorujú a vyhodnocujú, či došlo k ich náprave. Podrobný postup upravuje Smernica 
o monitorovaní študijných programov. 

- VP č. 2/2022, ktorým sa upravujú 
pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov  

Zápisnice z rokovania Programovej 
rady pre študijný program 
Zápisnice z rokovania Rady kvality 
FOaZOŠ 

 
IX. Samohodnotenie štandardu 10 –Zverejňovanie informácií o študijnom programe  

 
SP 10.1.Vysoká škola má zverejnené, ľahko prístupné a prehľadne štruktúrované informácie o študijnom programe, najmä o jeho 
vzdelávacích cieľoch a výstupoch, požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich výberu a odporúčaných osobnostných 
predpokladoch, úrovni národného kvalifikačného rámca, študijnom odbore, udeľovanom akademickom titule, pravidlách vyučovania 
a učenia sa, podmienkach absolvovania programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch programu, o miere úspešnosti, 
možnostiach učenia sa študentov, ako aj informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a 
o uplatnení absolventov študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Na webovom sídle SZU v doméne fakulty sú  zverejnené podrobné 
informácie o študijných programoch, požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich 
výberu a odporúčaných osobnostných predpokladoch, úrovni národného kvalifikačného 
rámca, študijnom odbore, udeľovanom akademickom titule, pravidlách vyučovania a učenia 
sa, podmienkach absolvovania programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch 
programu, o miere úspešnosti, možnostiach učenia sa študentov, ako aj informácie o 
povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a o uplatnení 
absolventov študijného programu. informácie sú dostupné  na webovom sídle univerzity 
v doméne fakulty ako aj v systéme MAIS- verejný portál. 
Informácie o prijímacom konaní sú tiež prístupné a prehľadne štruktúrované: termíny, obsah 
prijímacích skúšok, počet študentov, ktorý plánuje fakulta prijať na daný študijný program 
a ďalšie užitočné informácie pre uchádzačov, ktoré boli zostavené na základe často kladených 
otázok zo strany záujemcov o štúdium.  
Študenti majú prostredníctvom MAIS prístup k študijnému plánu, rozvrhom, informačným 
listom predmetov, ktoré obsahujú okrem iného aj výstupy vzdelávania, osnovu, podmienky 
absolvovania predmetu. 
Fakulta priebežne zverejňuje na webovom sídle informácie ohľadom uplatnenia absolventov.  
 

Webové sídlo SZU v doméne fakulty 
- VP č. 2/2022, ktorým sa upravujú 

pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov  
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SP 10.2.Tieto informácie sú ľahko prístupné študentom, ich podporovateľom, potenciálnym študentom, absolventom, ďalším 
zainteresovaným stranám a širokej verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa uskutočňuje študijný program. Spôsob sprístupnenia 
informácií zohľadňuje aj potreby uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Na webovom sídle SZU v doméne fakulty sú  zverejnené podrobné 
informácie o študijných programoch, požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich 
výberu a odporúčaných osobnostných predpokladoch, úrovni národného kvalifikačného rámca, 
študijnom odbore, udeľovanom akademickom titule, pravidlách vyučovania a učenia sa, 
podmienkach absolvovania programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch programu, 
o miere úspešnosti, možnostiach učenia sa študentov, ako aj informácie o povolaniach, ktoré 
môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a o uplatnení absolventov študijného 
programu. informácie sú dostupné  na webovom sídle univerzity v doméne fakulty ako aj 
v systéme MAIS- verejný portál. 
Informácie o prijímacom konaní sú tiež prístupné a prehľadne štruktúrované: termíny, obsah 
prijímacích skúšok, počet študentov, ktorý plánuje fakulta prijať na daný študijný program 
a ďalšie užitočné informácie pre uchádzačov, ktoré boli zostavené na základe často kladených 
otázok zo strany záujemcov o štúdium.  
Študenti majú prostredníctvom MAIS prístup k študijnému plánu, rozvrhom, informačným 
listom predmetov, ktoré obsahujú okrem iného aj výstupy vzdelávania, osnovu, podmienky 
absolvovania predmetu. 
Fakulta priebežne zverejňuje na webovom sídle informácie ohľadom uplatnenia absolventov.  
 

Webové sídlo SZU v doméne 
fakulty 
- webové sídlo SZU, doména 

fakulty 
- informácie o študijnom 

programe  
opis študijného programu 
 

 
X. Samohodnotenie štandardu 11 –Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného 

programu  
 

SP 11.1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade 
so štandardmi pre študijný program a aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, 
zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, aktuálnym 
technologickým možnostiam a aby úroveň absolventov, najmä prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania bola v súlade s 
požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Priebežné monitorovanie študijného programu sa uskutočňuje 1 krát za 
dva roky po legislatívnych zmenách zasahujúcich do študijného programu, po uskutočnení 
organizačných zmien týkajúcich sa študijného programu, po ukončení štandardnej dĺžky 
štúdia  študijného programu prostredníctvom programovej rady fakulty.  
Programová rada študijného programu priebežne monitoruje a vyhodnocuje súlad študijného 
programu so štandardmi pre študijný program -  1 krát ročne k 31. augustu kalendárneho roka.  
Prerokúva výsledky hodnotiacich dotazníkov študentov, spätnú väzbu od zamestnávateľov  
a absolventov na svojom zasadnutí a prijíma adekvátne opatrenia na úpravu študijného 
programu. Navrhované opatrenia predkladá Rade pre kvalitu fakulty. Všetky tieto aktivity sú 
písomne zdokumentované. K navrhovaným opatreniam sa študenti môžu vyjadriť  
prostredníctvom zástupcu študentov v programovej rade študijného programu. Uvedené 
opatrenia sa začnú uskutočňovať od akademického roku 2022/2023.. 

Zápisnice z Programovej rady RT 
Zápisnice z Rady kvality fakulty 
- VP č. 2/2022, ktorým sa 

upravujú pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov 

 

 
SP 11.2. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán 
programu, ktoré sa zúčastňujú aj na príprave metodiky jej vyhodnotenia. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne prostredníctvom 
anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Spätná väzba sa získava od študentov a od absolventov sa získava 
nasledovne: 
Študenti majú možnosť v každom akademickom roku prostredníctvom anonymného dotazníka 
sa vyjadriť o kvalite výučby. Tieto informácie predstavujú pre programovú radu študijného 
programu významný zdroj – spätnú väzbu zo strany študentov na kvalitu a význam predmetov 
zaradených do študijného plánu študijného programu.  
Ďalšou dôležitou súčasťou hodnotenia študijného programu je uplatnenie absolventov. V tejto 
súvislosti sa získavajú informácie najmä týmito spôsobmi:  

• prieskum názorov absolventov  

• pravidelný zisťovanie názorov u zamestnávateľov  
• informácie z vonkajších zdrojov (analýzy Profesia.sk, Uplatnenie.sk a pod.) 

Zápisnice z Programovej rady RT 
Zápisnice z Rady kvality fakulty 
- VP č. 2/2022, ktorým sa 

upravujú pravidlá priebežného 
monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického 
schvaľovania študijných 
programov 

 

 
SP 11.3. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby podľa odseku 2 sa premietajú do prijímania opatrení na zlepšenie; pri ich navrhovaní 
majú zaručenú účasť aj študenti.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 



 

Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu                    Príloha 1 
Príloha 1. ŽIADOSTI O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  
podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. 

 

ID konania:  
 

T_Z_VHSSP_1/2020   Strana 20 z 20 

Štandard splnený. Výsledky spätnej väzby týkajúce sa kvality študijného programu spracováva 
centrum pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU v spolupráci s programovou radou 
študijného programu. Programová rada je zložená z učiteľov, študentov a zamestnávateľov. 
Výsledky spätnej väzby od študentov, absolventov a zamestnávateľov, prípadne z iných zdrojov 
slúžia na udržanie kvality študijného programu alebo na formuláciu opatrení na odstránenie 
nedostatkov v študijnom programe, ktoré budú eliminované.     

Zápisnice z Programovej rady RT 
Zápisnice z Rady kvality fakulty 

 
SP 11.4. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované alebo následné činnosti vyplývajúce z 
hodnotenia študijného programu sú komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Programová rada študijného programu rádiologická technika, ktorej členmi 
sú aj zástupcovia študentov a zamestnávateľov, prerokúva  výsledky spätnej väzby hodnotenia 
študijného programu a prijme adekvátne opatrenia na úpravu študijného programu.  
Opatrenia sa zverejňujú aj na webovom sídle SZU v doméne fakulty. 

Zápisnice z Programovej rady RT 
Zápisnice z Rady kvality fakulty 

 
SP 11.5. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému v perióde 
zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia.  

SAMOHODNOTENIE PLNENIA   ODKAZY NA DÔKAZY 
Štandard splnený. Študijný program  je schvaľovaný raz za dva roky a po štandardnej dĺžke 
štúdia v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému. 
 
 

VP č. 8/2021 čl. 9 
Zápisnice z Programovej rady RT 
Zápisnice z Rady kvality fakulty 
Zápisnice z rokovania Rady SZU 
pre VZSK 

 
 
 
 


