
  
RADA pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

ZÁPISNICA  

 

z riadneho zasadnutia  

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Zápisnica:    č. 4/2022 

Termín zasadnutia:   22. 6. 2022 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 účasti a uznášaniaschopnosti. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia.   

4. Návrh na zloženie komisie na zosúlaďovanie študijných programov a odborov HIK. 

5. Informácia o predchádzajúcom súhlase zo SAA VŠ. 

6. Harmonogram  činností Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU. 

7. Rôzne.  

8. Záver.  

 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej 

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

PhD., MPH, predsedníčka rady kvality (ďalej len „predsedníčka rady kvality“), ktoré sa 

uskutočnilo hybridne cez platformu Teams a privítala prítomných členov.  

K bodu 2 Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti  

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

Výsledok účasti: 

Prítomní:     13 

Neprítomní:    2   

Ospravedlnení: MUDr. Mgr. Alexander Mayer, MPH,  doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, 

PhD., MPH 

Neospravedlnení: 1       

 

K bodu 3 Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia 

Predsedníčka rady kvality konštatovala, že rada kvality SZU je uznášania schopná. Súčasne 

navrhla doplniť program zasadnutia o nové body – Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 



zo zasadnutia  a  Návrh na zrušenie študijných programov. Následne dala o zmene programu 

hlasovať: 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  13 

Počet členov, ktorí hlasovali za:      13  

Počet členov, ktorí hlasovali proti:      0  

Počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania:     0 

Záver hlasovania:  Rada kvality SZU schválila  zmenu programu zasadnutia nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia. 

4. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality SZU. 

5. Návrh na zloženie komisie na posudzovanie  študijných programov a odborov HIK.  

6. Informácia o predchádzajúcom súhlase zo SAA VŠ. 

7. Návrh na zrušenie študijných programov. 

8. Harmonogram  činností Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Počas rokovania prišiel  MUDr. Michal Straka, PhD. Počet prítomných sa zmenil (14). 

 

K bodu 4 Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia Rady pre vnútorný 

systém zabezpečovania kvality SZU 

 

Členovia rady kvality SZU schválili návrhy za skrutátorov:  

1. MUDr. Katarína Dostalová, PhD. , MPH 

2. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. 

Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať: 14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za     14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania: 

Rada kvality SZU schválila skrutátorov: MUDr. Katarína Dostalová, PhD. , MPH a doc. PhDr. 

Hana Padyšáková, PhD.  

 

Členovia rady kvality SZU schválili návrh overovateľa zápisnice doc. PhDr. Hana Padyšáková, 

PhD 

Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za     14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania: 

Rada kvality SZU schválila   overovateľa zápisnice: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.  

 

K bodu 5 Návrh na zloženie komisie/pracovnej skupiny na posudzovanie  študijných 

programov a odborov HIK  

Členovia rady kvality SZU schválili návrh na zloženie komisií/pracovných skupín pre odbory: 

1. Všeobecné lekárstvo 

2. Zubné lekárstvo 



3. Pôrodná asistencia 

4. Zdravotnícke vedy 

5. Verejné zdravotníctvo 

Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za:     14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti:    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania:   0 

 

Hlasovanie o návrhu na zloženie komisií/pracovných skupín sa z dôvodu technických 

problémov presunulo do online priestoru cez platformu Teams. 

Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za:     14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti:    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania:   0 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila  zloženie pracovných skupín na posudzovanie 

ŠP a odborov HIK. 

 

K bodu 6 Informácia o predchádzajúcom súhlase od SAA VŠ 

Predsedníčka rady kvality  SZU uviedla, že ak vysoká škola  uskutočňuje úpravu študijného 

programu doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných 

predmetov, zmenu podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úpravu informačného listu 

povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu  je potrebný  predchádzajúci súhlas 

SAA VŠ. V súvislosti s uvedeným SZU získala súhlas s vykonaním úpravy 19 študijných 

programov, v 3 študijných programoch: verejné zdravotníctvo bakalárska forma štúdia, 

pôrodná asistencia bakalárska forma štúdia a ošetrovateľstvo magisterská forma štúdia  

agentúra žiadosti o predchádzajúci súhlas vrátila, že vysoká škola je oprávnená uskutočňovať 

úpravy  podľa § 35 ods.1 zákona č. 269/2018 Z. z. 

 

K bodu 7 Návrh na zrušenie študijných programov 

Návrh na zrušenie študijných programov na základe získaných prístupov do databázy registra 

študijných programov a údajov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

predsedníčka rady kvality SZU predstavila návrh na odstránenie 3 nižšie uvedených študijných 

programov zrušením, ktoré SZU nemá akreditované. 

Názov ŠP Dĺžka  

 

stupeň forma Fakulta- VŠ 

laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 

4 roky I.  externá FZ-BB Akreditácia 

je pozastavená od 

01.09.2017 

ošetrovateľstvo 5 rokov III. externá FOaZOŠ 

Akreditácia je 

pozastavená od 

01.09.2017 

verejné zdravotníctvo 5 rokov III. externá FVZ Akreditácia je 

pozastavená od 

01.09.2017. 

 

Uznesenie 1/2022 

Rada kvality SZU poveruje prorektorku pre pregraduálne štúdium odstrániť z registra 

študijných programov „zrušením“ študijné programy, ktoré SZU nemá akreditované, a ktoré 

malo MŠVVaŠ SR odstrániť ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona 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. 

Predsedníčka rady kvality SZU  dala o návrhu uznesenia na zrušenie študijných programov 

hlasovať. 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za     14 

Počet členov rady kvality SZU ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania: 

Rada kvality SZU schválila uznesenie 1/2022. 

 

K bodu 8 Harmonogram  činností Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU 

Predsedníčka rady kvality SZU informovala prítomných o aktuálnej potrebe zvolania 

mimoriadneho zasadnutia rady kvality SZU dňa 22.08.2022 o 10.00 hod. Predmetom 

zasadnutia bude prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijných programov, 

ktoré sa uskutoční prezenčnou formou. V súvislosti s uvedeným sa zrušuje na základe diskusie 

mimoriadne zasadnutie Rady pre VSZK SZU, ktoré bolo naplánované na 6. júla 2022 o 10.00 

hod. v zmysle Harmonogramu činností Rady pre VSZK SZU. 

Následne dala hlasovať o mimoriadnom zasadnutí.  

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  14 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za     14 

Počet členov rady kvality SZU ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania: 

Rada kvality schválila mimoriadne zasadnutie rady kvality SZU dňa 22.08.2022 o 10.00 hod. 

prezenčnou formou. 

 

Záver 

Predsedníčka rady kvality SZU poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila 

rokovanie rady kvality SZU. 

 

V Bratislave 27. 06. 2022 

 

Zapísala: 

JUDr. Janka Al Henami 

 

Overila:  

doc. PhDr. Hana Padyšáková  
 

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

                                                                        predsedníčka 

  Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina 


