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RADA pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia  

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  

kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Zápisnica:  č. 1/2021 

Termín zasadnutia: 18.10.2021 o 11:00 h  

Miesto zasadnutia: rektorát SZU aula - zmena vedecká rada FOaZOŠ SZU 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti. 

3. Schválenie programu zasadnutia.   

4. Odovzdávanie menovacích dekrétov. 

5. Predstavenie vnútorného systému kvality SZU.  

6. Harmonogram procesu zosúlaďovania študijných programov.  

7. Návrh a schvaľovanie termínov zasadnutí rady kvality. 

8. Rôzne.  

9. Záver.  

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „rada kvality“) otvorila prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., 

MPH, predsedníčka rady kvality (ďalej len „predsedníčka rady kvality“). Privítala 

prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU a prítomných členov. Určila overovateľa 

zápisnice –  doc. PhDr. Jarmilu Kristovú, PhD., MPH.  

 

K bodu 2 Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti  

Predsedníčka rady kvality overila účasť členov rady kvality na zasadnutí.  

Výsledok účasti: 

Prítomní: 14 

Neprítomní:    2     

Ospravedlnení:   2 doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH, Mgr. Michaela  

Ticháková 

Neospravedlnení: 0       
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Predsedníčka rady kvality skonštatovala, že rada kvality bola uznášaniaschopná v príslušných 

bodoch programu zasadnutia.  

 

K bodu 3 Schválenie programu zasadnutia  

Predsedníčka rady kvality oboznámila členov s programom zasadnutia a vyzvala prítomných 

členov k hlasovaniu o jeho schválení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prítomní:  14   

Za:   14 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

Uznesenie  k bodu 3 

Rada kvality schválila program zasadnutia počtom 14 súhlasných platných hlasov prítomných 

členov rady kvality. 

 

K bodu 4 Odovzdávanie menovacích dekrétov 

Predsedníčka rady kvality požiadala o slovo prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU, 

ktorý privítal prítomných členov a zdôraznil  dôležitosť a význam procesu  akreditácie v zmysle 

budúceho fungovania SZU. Následne odovzdal prítomným menovacie dekréty.  

 

K bodu 5 Predstavenie vnútorného systému kvality SZU 

Predsedníčka rady kvality oboznámila prítomných s vnútorným systémom zabezpečovania 

kvality SZU a informovala o vnútorných predpisoch SZU – štatúte Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a rokovacom 

poriadku Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „rokovací poriadok“). Poskytla informáciu o schvaľovacom 

procese a termíne vnútorných predpisov vo Vedeckej rade SZU (21.10.2021). Vnútorné 

predpisy boli poskytnuté všetkým prítomným členom rady kvality.  

 

K bodu 6 Harmonogram procesu zosúlaďovania študijných programov 

Predsedníčka rady kvality informovala o zosúlaďovaní študijných programov a odborov 

habilitačného konania a  konania na vymenovanie profesorov na SZU v Bratislave, ktoré 

predložili jednotlivé fakulty SZU podľa vnútorného predpisu smernica č. 5/2021 o postupe 

zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a konania  

na vymenovanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona 

č. 269/2018 Z. z. Tento proces musí byť ukončený do 31. 8. 2022. Zoznam zosúlaďovaných 

študijných programov a odborov habilitačného  konania a konania na vymenovávanie 

profesorov tvorí prílohu k zápisnici. Ďalej uviedla, že vnútorné predpisy SZU týkajúce sa 

zosúlaďovania študijných programov sú v štádiu tvorby. Rada kvality bude s nimi  postupne 

oboznamovaná. Akcentovala význam programových rád fakúlt SZU pre tvorbu a úpravu 

študijných programov a kreovanie rád pre kvalitu na fakultách SZU.  

 

K bodu 7 Návrh a schvaľovanie termínov zasadnutí rady kvality 

Predsedníčka rady kvality navrhla v zmysle rokovacieho poriadku harmonogram  (termíny) 

zasadnutí rady kvality  (pondelky) do konca roka 2021 (podotkla, že v prípade potreby sa budú  
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zasadnutia realizovať prostredníctvom platformy MicrosoftTeams): 

• 15. november 2021 o 13:00 h, 

• 06. december 2021 o 13:00 h. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prítomní:  14    

Za:   14 

Proti:       0    

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

Uznesenie k bodu 7 

Členovia rady kvality schválili navrhované termíny  počtom 14 súhlasných platných hlasov 

prítomných členov rady kvality. 

 

K bodu 8 Rôzne  

Predsedníčka rady kvality otvorila bod rôzne. Nikto z prítomných nemal príspevok, komentár 

alebo pripomienku.   

 

K bodu 9 Záver  

Na záver zasadnutia sa  predsedníčka rady kvality  poďakovala prítomným za účasť, požiadala 

o spoluprácu, súčinnosť a zodpovednosť v budúcom náročnom období procesu akreditácie a 

zasadnutie ukončila. 

  

 

 

 

 

Zápisnicu zapísala: prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH v. r .................................

  

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

                          

  

Bratislava  20. október 2021  

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH v.r  

   predseda rady kvality 

 

 

 

Prílohy  

__________________ 

Príloha č. 1: Prezenčná listina 

Príloha č. 2: Zoznam zosúlaďovaných študijných programov a odborov HaIK 
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Príloha č. 2 

 

Zoznam zosúlaďovaných študijných programov a odborov habilitačného konania 

a konania na vymenovávanie profesorov 
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Študijný odbor Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia 

Ošetrovateľstvo 

 

Ošetrovateľstvo bakalársky denná 

Ošetrovateľstvo bakalársky externá 

 

 

 

 

Zdravotnícke vedy 

Fyzioterapia bakalársky denná 

Fyzioterapia bakalársky externá 

Fyzioterapia magisterský denná 

Fyzioterapia magisterský externá 

Urgentná zdravotná starostlivosť bakalársky denná 

Urgentná zdravotná starostlivosť bakalársky externá 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 

bakalársky denná 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave 

Študijný odbor Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia 

Verejné zdravotníctvo 

 

Verejné zdravotníctvo bakalársky denná 

Verejné zdravotníctvo bakalársky externá 

Verejné zdravotníctvo magisterský denná 

Verejné zdravotníctvo magisterský externá 

Verejné zdravotníctvo doktorandský denná 

Verejné zdravotníctvo doktorandský externá 

Verejné zdravotníctvo habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave 

Študijný odbor Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia 

Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo bakalársky denná 

Ošetrovateľstvo bakalársky externá 

Ošetrovateľstvo magisterský externá 

Ošetrovateľstvo doktorandský denná 

Ošetrovateľstvo doktorandský externá 

Pôrodná asistencia Pôrodná asistencia bakalársky denná 

 

 

Zdravotnícke vedy 

Fyzioterapia bakalársky denná 

Fyzioterapia bakalársky externá 

Fyzioterapia magisterský externá 

Urgentná zdravotná starostlivosť bakalársky denná 

Urgentná zdravotná starostlivosť bakalársky externá 
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Rádiologická technika bakalársky denná 

Rádiologická technika bakalársky externá 

Dentálna hygiena bakalársky denná 

Dentálna hygiena bakalársky externá 

 Fyziologická klinická výživa bakalársky externá 

 Lekárska fakulta SZU v Bratislave 

Študijný odbor Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia 

Všeobecné lekárstvo 

 

Všeobecné lekárstvo 1. a 2. spojený denná- SJ 

Všeobecné lekárstvo 1. a 2. spojený denná- AJ 

 Vnútorné choroby doktorandský denná 

 Vnútorné choroby doktorandský externá 

 Chirurgia doktorandský denná 

 Chirurgia doktorandský externá 

 

 

Vnútorné choroby habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie profesorov 

 Chirurgia habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie profesorov 

Zubné lekárstvo Zubné lekárstvo 1. a 2. spojený denná 

 

 

 


