
 

 

RADA pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Z Á P I S N I C A   

z riadneho zasadnutia  

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Zápisnica:   č. 2/2021 

Termín zasadnutia:  15. 11. 2021 o 13:00 hod.  

Miesto zasadnutia:  B-405 – miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ SZU 

Forma:   prezenčne/dištančne cez platformu MS Teams 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

3. Informácia o vnútornom systéme zabezpečovania kvality SZU. 

4. Postup posudzovania žiadostí Radou kvality. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Upravená verzia program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Voľba podpredsedu Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. 

5. Informácia o vnútornom systéme zabezpečovania kvality SZU. 

6. Postup posudzovania žiadostí Radou pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 
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K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity 

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

predsedníčka rady kvality (ďalej len „predsedníčka rady kvality“). Privítala prítomných členov 

a členov, ktorí boli prihlásení cez platformu MS Teams. Určila overovateľa zápisnice doc. PhDr. 

Jarmilu Kristovú, PhD., MPH.    

 

K bodu 2 Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti 

Predsedníčka rady kvality overila účasť členov rady kvality univerzity na zasadnutí. 

Výsledok účasti: 

Prítomní:   11 

Neprítomní:      5 

Ospravedlnení:    5: doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. (LF), doc. MUDr. Mgr. 

Jana Hamade, PhD., MPH (ÚVZ SR), MUDr. Mgr. Alexander Mayer, 

MPH (UNB Kramáre, Bratislava), Jessica Kováčiková (študentka), 

Kristína Jandzíková (študentka) 

Neospravedlnení:   0 

Predsedníčka rady kvality skonštatovala, že rada kvality univerzity bola uznášaniaschopná 

v príslušných bodoch programu zasadnutia. 

 

K bodu 3 Schválenie programu zasadnutia 

Predsedníčka rady kvality oboznámila členov s upravenou verziou programu zasadnutia - doplnenie 

bodu 4 a vyzvala prítomných členov k hlasovaniu o jeho schválení. 

Výsledok aklamačného hlasovania: 

Prítomní: 11 

Za:  11 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

Uznesenie k bodu 3 

Rada kvality univerzity schválila program zasadnutia počtom 11 súhlasných platných hlasov 

prítomných členov rady kvality univerzity. 

 

K bodu 4 Voľba podpredsedu Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Predsedníčka rady kvality navrhla za podpredsedu rady kvality univerzity doc. PhDr. Mgr. Tatianu 

Rapčíkovú, PhD. (FZ), ktorá návrh akceptovala. Predsedníčka rady kvality univerzity 

následne vyzvala prítomných členov k hlasovaniu o jeho schválení.  

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 11 

Za:  11 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

Uznesenie k bodu 4 

Rada kvality schválila za podpredsedu rady kvality univerzity doc. PhDr. Mgr. Tatianu Rapčíkovú, 

PhD. počtom 11 súhlasných platných hlasov prítomných členov rady kvality univerzity.  

 

 

 



 3 

K bodu 5   Informácia o vnútornom systéme zabezpečovania kvality SZU 

Predsedníčka rady kvality univerzity oboznámila prítomných o: 

a) vnútornom predpise: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorý vymedzuje pravidlá zabezpečovania a 

hodnotenia vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania na SZU,  

b) vnútornom predpise vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie 

žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, ktorý identifikuje a popisuje 

vnútorné štruktúry a procesy pre vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov v 

odboroch a stupňoch, v ktorých má Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len 

„SZU“) oprávnenie uskutočňovať tieto študijné programy v súlade so štandardami pre 

študijné programy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len 

„SAAVŠ“). Oba vnútorné predpisy sú momentálne na MZ SR za účelom  registrácie. Členom 

rady ich pošleme elektronicky na oboznámenie sa s nimi, 

c) príprave vnútorných predpisov jednotlivých fakúlt; štatútov a rokovacích poriadkov rád pre 

vnútorný systém zabezpečenia kvality na jednotlivých fakultách SZU, dekani fakúlt po 

prerokovaní dokumentu akademickým senátom a schválim vo  vedeckej rade fakulty 

predložia na schválenie rade pre vnútorný systém zabezpečenia kvality  SZU, 

d) návrhu vnútorného predpisu posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti 

habilitačných konaní a inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite 

v Bratislave, ktorý upravuje procesy posudzovania žiadostí o akreditáciu študijných 

programov a žiadostí o akreditáciu spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní. 

Ide o akého si sprievodcu pre posudzovateľov aby oboznámil členov rady kvality so 

systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SZU, s postupmi 

interného akreditačného procesu na SZU. 

 

Uznesenie k bodu 5d)  

Návrh vnútorného predpisu je potrebné radou kvality pripomienkovať do 30. 11. 2021.Pripomienky 

zaslať elektronicky na adresu: zuzana.slezakova@szu.sk 

  

 

K bodu 6 Postup posudzovania žiadostí radou kvality univerzity 

 

 

Predsedníčka rady kvality univerzity nadväzne na bod 5d) informovala prítomných, že bude potrebné 

vytvoriť stále komisie rady kvality, podľa skupiny študijných odborov zložené z predsedu a členov. 

Súčasťou každej komisie je člen z radov študentov a člen z externých  zainteresovaných strán. Pre 

potreby objektívneho, nezávislého, odborného, nezaujatého a nezávislého posudzovania si budú 

môcť stále komisie na posudzovanie pre každý študijný program vytvoriť pracovnú skupinu mimo 

SZU a externých posudzovateľov, ktorý nie sú v pracovnoprávnom vzťahu so SZU. Členovia 

pracovnej skupiny, ktorí budú posudzovať študijný program  z vonkajšieho prostredia  nesmú byť 

účastníkmi tvorby študijných programov.  Na ďalšom zasadnutí rady kvality univerzity sa budú 

kreovať stále komisie a pracovné skupiny  podľa jednotlivých študijných programov  (všeobecné 

lekárstvo, zubné lekárstvo, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, zdravotnícke 

vedy). 

Uznesenie k bodu 6 

Členovia rady kvality SZU predložia návrhy na členov pracovných skupín podľa jednotlivých 

študijných programov   do 30. 11. 2021. elektronicky na adresu: zuzana.slezakova@szu.sk 
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K bodu 7 Rôzne 

Predsedníčka rady kvality univerzity otvorila bod rôzne, v rámci ktorého odzneli 3 diskusné 

príspevky: 

a) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH –  informovala prítomných o vzdaní sa členstva 

v rade kvality univerzity Jessici Kováčikovej a nutnosti nominácie nového člena. Študentka 

bola z FOaZOŠ náhradu zabezpečí predmetná fakulta.   

b) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – poskytla informáciu o navrhovanom 

tajomníkovi rady kvality univerzity – navrhovaný tajomník -  JUDr. Anna Šimková z Centra 

pre podporu kvality, návrh bude postúpený SZU prof. MUDr. Petrovi Šimkovi CSc., 

rektorovi SZU, pani doktorka s nomináciou súhlasila, 

c) prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH –  informovala o skutočnosti, že v doméne 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU v Bratislave na webovom sídle SZU 

nachádzajú nasledovné vnútorné predpisy:  

- Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality SZU v Bratislave, rozhodnutie MZ SR 

(07. 07. 2021) 

- rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej  

zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

- zloženie členov rady kvality univerzity, 

- zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia rady kvality univerzity (18.10.2021). 

 

O doménu Vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU v Bratislave na webovom sídle SZU sa 

bude starať  Jakub Králik M.S. z Centra pre podporu kvality. 

 

K bodu 8 Záver 

Predsedníčka rady kvality poďakovala prítomným za účasť, požiadala o spoluprácu, súčinnosť 

a zodpovednosť v budúcom náročnom období v procese akreditácie a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zápisnicu zapísala:  Mgr. Daniela Kollárová    ...................................... 

 

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

 

Bratislava, 15. november 2021 

 

 

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

predseda rady kvality 
Prílohy 

    
Príloha č. 1.: Prezenčná listina 

Príloha č.2.:  Návrh vnútorného predpisu „Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti  

      HaIK na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave“ 

Príloha č.3:  Vnútorný predpis č.7/20021Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Príloha č.4.:  Vnútorný predpis č.8/2021 vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej 

akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 


