
  
RADA pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

ZÁPISNICA  

 

z mimoriadneho zasadnutia  

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

 

Zápisnica:    č. 5/2022 

Termín zasadnutia:   22. 8. 2022 o 10:00 hod. 

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

Forma:    prezenčne 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti 

3. Voľba overovateľa zápisnice zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU 

4. Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia 

5. Informácia o predchádzajúcom súhlase zo SAAVS 2 

6. Informácia o stanovisku MZSR k študijným programom 

7. Návrh na zrušenie študijných programov 

8. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov  na FOaZOŠ SZU 

8.1  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. 

stupeň, denné štúdium 

8.2  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. 

stupeň, externé štúdium 

8.3  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo II. 

stupeň, externé štúdium 

8.4  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu ošetrovateľstvo III. 

stupeň, externé štúdium 

8.5  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo III. 

stupeň, denné štúdium 

8.6.  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

denné štúdium 

8.7  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

externé štúdium 

8.8   Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupeň, 

externé štúdium 

8.9   Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyziologická a klinická 

výživa I. stupeň, externé štúdium 

8.10 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu dentálna hygiena I. 

stupeň, denné štúdium 



2 
 

8.11 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu dentálna hygiena I. 

stupeň, externé štúdium 

8.12 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu pôrodná asistencia I. 

stupeň, denné štúdium 

8.13 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu rádiologická technika 

I. stupeň, denné štúdium 

8.14 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu rádiologická technika 

I. stupeň, externé štúdium 

8.15 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, denné štúdium 

8.16 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, externé štúdium 

9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov  na LF SZU 

9.1  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu všeobecné lekárstvo 

I. a II. spojený stupeň, denné štúdium 

9.2  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu zubné lekárstvo I. a II. 

spojený stupeň, denné štúdium 

9.3  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu vnútorné choroby III. 

stupeň, externá forma     

9.4  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu chirurgia III. stupeň, 

externá forma     

9.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania a 

inauguračného konania vnútorné choroby 

9.6 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania a 

inauguračného konania chirurgia 

10. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov na FVZ SZU 

10.1 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu verejné zdravotníctvo 

I. stupeň, denné štúdium 

10.2  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo  

I. stupeň, externé štúdium 

10.3  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo  

II. stupeň, denné štúdium 

10.4  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo  

II. stupeň, externé štúdium 

10.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

III. stupeň, denné štúdium 

10.6 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu verejné zdravotníctvo 

III. stupeň, externé štúdium 

10.7. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania a 

inauguračného konania odboru verejné zdravotníctvo 

11. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov  na FZ BB SZU  

11.1 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu ošetrovateľstvo I. 

stupeň, denné štúdium 

11.2 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. 

stupeň, externé štúdium 

11.3 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

denné štúdium 

11.4 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

externé štúdium 
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11.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupeň, 

denné štúdium 

11.6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. 

stupeň, externé štúdium 

11.7 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu   urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, denné štúdium 

11.8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, externé štúdium 

11.9.Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň, denné štúdium 

12. Diskusia 

13. Rôzne 

14. Záver  

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

Mimoriadne 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 prezenčne 

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:     10 

Neprítomní:    6   

Ospravedlnení: MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, MUDr. Mgr. Alexander Mayer, 

MPH,  doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH, MUDr. Michal Straka, 

CSc., Kristína Jandzíková, Lenka Valová, Mgr. Ticháková,  

Neospravedlnení: 0       

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

 

K bodu 3 Voľba overovateľa zápisnice zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality SZU  

Členovia rady kvality SZU schválili návrh overovateľa zápisnice: 

doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH 

Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 overovateľku zápisnice doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH. 

 

K bodu 4 Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia 

Predsedníčka rady kvality predložila návrh programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý bol 

jednomyseľne schválený prítomnými členmi. 

 

K bodu 5 Informácia o predchádzajúcom súhlase zo SAAVS 2 

Predsedníčka rady kvality konštatovala, že študijné programy boli schvaľované v dvoch etapách – viď 

listy zo SAA VŠ – Udelenie predchádzajúceho súhlasu s úpravou 18 študijných programov č. 2022/69-
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OAČ:860/2022 zo dňa 20. júna 2022 a Udelenie predchádzajúceho súhlasu s úpravou 11 študijných 

programov č. 2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25. júla 2022 

 

K bodu 6 Informácia o stanovisku MZSR k študijným programom 

Predsedníčka rady kvality  SZU  informovala prítomných, že boli obdržané stanoviská MZ SR 

k študijným programov všetkých stupňov a foriem, o ktoré sme žiadali. MZSR veľmi precízne 

posudzovala predložené spisy a zaslalo ku všetkým študijným programom pozitívne stanoviská 

Stanoviska sú uložené v SharePointe, pri každom študijnom programe, v správe registratúry a  budú 

súčasťou opisov študijných programov zverejnené na webovej stránke SZU.  

 

K bodu 7 Návrh na zrušenie študijných programov 

Návrh na zrušenie študijných programov, ktoré Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave nebude 

zosúlaďovať sa štandardami SAA VŠ. Predsedníčka rady kvality SZU predstavila návrh na odstránenie 

7 nižšie uvedených študijných programov zrušením, ktoré SZU nezosúlaďovalo. Sumárne je 10 

študijných programov, ktoré SZU nezosúladilo. 

Názov ŠP Kód ŠP  Dĺžka  

 

stupeň forma Fakulta- VŠ 

Fyziologická a klinická výživa 183715 3 roky I.  denná FOaZOŠ 

Vnútorné choroby - SJ 113523 4 roky III denná LF SZU 

Vnútorné choroby -AJ  113516 4 roky  III denná LF SZU 

Vnútorné choroby -AJ  113532 5 rokov  III externá LF SZU 

Chirurgia - SJ 113522 4 roky III denná LF SZU 

Chirurgia - AJ 113512 4roky III denná LF SZU 

Chirurgia - AJ 113531 5 rokov III externá LF SZU 

 

Uznesenie 6/2022 

Rada kvality SZU poveruje prorektorku pre pregraduálne štúdium odstrániť z registra študijných 

programov „zrušením“ študijné programy, ktoré SZU nezosúladila v súlade  so štandardmi a  vnútorným 

systémom kvality SZU a  zákonom 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 k 1. septembru 2022. 

Predsedníčka rady kvality SZU  dala o návrhu uznesenia na zrušenie 7 študijných programov hlasovať. 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 6/2022. 

 

K bodu 8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov  na FOaZOŠ 

SZU 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedu pracovnej komisie PhDr. Daniela Gurína PhD., aby vyjadril 

svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných študijných programov: 

8.1 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. stupeň, 

denné štúdium 

Predseda pracovnej skupiny PhDr. Gurín, PhD konštatoval, že pracovná skupina zhodnotila 

a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program je v súlade 

so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU a odporúča schváliť 
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zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia 

študijného programu  ošetrovateľstvo I. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.1   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    9 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   1  

Hlasovania sa zdržala p. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD z dôvodu personálneho obsadenia pri tvorbe 

študijného programu a možného konfliktu záujmov. 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo – I. 

stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S17777-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 7/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

 

8.2 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. stupeň, 

externé štúdium 

Predseda pracovnej skupiny PhDr. Gurín, PhD konštatoval, že pracovná skupina zhodnotila 

a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program je v súlade 

so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU a odporúča schváliť 

zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia 

študijného programu  ošetrovateľstvo I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.2   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    9 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   1 

 

Hlasovania sa zdržala p. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD z dôvodu personálneho obsadenia tvorbe 

študijného programu a možného konfliktu záujmov. 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo – I. 

stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 
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Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S17776-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 8/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.3 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo II. 

stupeň, externé štúdium 

Predseda pracovnej skupiny PhDr. Gurín, PhD konštatoval, že pracovná skupina zhodnotila 

a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program je v súlade 

so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU a odporúča schváliť 

zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia 

študijného programu  ošetrovateľstvo II. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.3   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    9 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   1 

Hlasovania sa zdržala p. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH z dôvodu personálneho obsadenia 

pri tvorbe študijného programu a možného konfliktu záujmov. 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo – II. 

stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: nie – SZU je oprávnená uskutočňovať úpravy podľa § 35 ods. 1 zákona 

č. 269/2018 Z.z. (viď zápisnicu č. 4/2022, bod 6) 

Stanovisko MZSR pozitívne:S16398-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 9/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul „magister“ v skratke Mgr. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.4 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu ošetrovateľstvo III. 

stupeň, externé štúdium 

Predseda pracovnej skupiny PhDr. Daniela Gurína, PhD konštatoval, že pracovná skupina zhodnotila 

a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program je v súlade 

so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU a odporúča schváliť 

zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia 

študijného programu  ošetrovateľstvo III. externá forma štúdia.  



7 
 

Hlasovanie k bodu 8.4   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    9 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   1 

 

Hlasovania sa zdržala p. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH z dôvodu personálneho obsadenia 

pri tvorbe študijného programu a možného konfliktu záujmov. 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo – III. 

stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S17281-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 10/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „doktor“ v skratke PhD. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo III. 

stupeň, denné štúdium 

Predseda pracovnej skupiny PhDr. Gurín, PhD konštatoval, že pracovná skupina zhodnotila 

a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program je v súlade 

so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU a odporúča schváliť 

zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia 

študijného programu  ošetrovateľstvo III. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.5   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    9 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   1 
 

Hlasovania sa zdržala p. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH z dôvodu personálneho obsadenia 

pri tvorbe študijného programu a možného konfliktu záujmov. 
 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo – III. 

stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S17282-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 



8 
 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 11/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „doktor“ v skratke PhD. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. PhDr. Tatianu Rapčíkovú, 

PhD., aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných študijných programov: 

8.6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  fyzioterapia I. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.6   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

denné štúdium 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18618-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 12/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.7 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  fyzioterapia I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.7   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 
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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 zosúladenie študijného programu fyzioterapia – I. 

stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18617-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 13/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupeň, 

externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  fyzioterapia II. stupeň externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.8 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupeň 

externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18861-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 14/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „magister“ v skratke Mgr. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.9 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyziologická a klinická 

výživa I. stupeň, externé štúdium 
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Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  fyziologická a klinická výživa I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.9  

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu fyziologická a klinická 

výživa – I. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S17778-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 15/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.10 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu dentálna hygiena I. 

stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  dentálna hygiena I. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.10 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu dentálna hygiena I. 

denná forma štúdia.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 
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Stanovisko MZSR pozitívne:S18905-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 16/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.11 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu dentálna hygiena I. 

stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu dentálna hygiena I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.11 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu dentálna hygiena I. 

stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18904-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 17/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. MUDr. Katarínu Holečkovú, 

PhD., aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovného študijného programu: 

8.12 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu pôrodná asistencia I. 

stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  pôrodná asistencia I. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.12 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 
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Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu pôrodná asistencia I. 

denná forma štúdia. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: nie – SZU je oprávnená uskutočňovať úpravy podľa § 35 ods. 1 zákona 

č. 269/2018 Z.z. (viď zápisnicu č. 4/2022, bod 6) 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18412-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 18/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. PhDr. Tatianu Rapčíkovú, 

PhD., aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných študijných programov: 

8.13 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu rádiologická technika I. 

stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  rádiologická technika I. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.13   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu rádiologická technika 

I. stupeň, denné štúdium 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18120-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 19/2022:  



13 
 

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.14 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu rádiologická technika I. 

stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  rádiologická technika I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.14   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu rádiologická technika 

– I. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18121-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 20/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.15 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  urgentná zdravotná starostlivosť I. stupeň, denná forma 

štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.15 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   0 
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Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18902-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 21/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 

8.16 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedol,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  urgentná zdravotná starostlivosť I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 8.16 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu urgentná zdravotná 

starostlivosť – I. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FOaZOŠ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20.06.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18903-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 22/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FOaZOŠ SZU. 
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K bodu 9 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov  na LF SZU 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. PhDr. Hanu Padyšákovú, PhD., 

aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných študijných programov: 

 

9.1  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu všeobecné lekárstvo I. 

a II. spojený stupeň, denná forma štúdia 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu všeobecné lekárstvo I. a II. spojený stupeň, denná forma 

štúdia. 

Hlasovanie k bodu 9.1 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu všeobecné lekárstvo 

I. a II. spojený stupeň, denná forma štúdia s pripomienkami - dopracovať VTC a  IL predmetov   

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, LF SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: nie je potrebný súhlas podľa vyjadrenia SAA VŠ  

Stanovisko MZSR pozitívne:S18400-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 23/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť s pripomienkami o zosúladenie uvedeného 

študijného programu a následne po zapracovaní pripomienok vydaním rozhodnutia udeľuje 

oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program a priznáva právo udeľovať absolventom 

akademický titul  „doktor“ v skratke MUDr. bez časového obmedzenia na Lekárskej fakulte SZU. 

9.2  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu zubné lekárstvo I. a II. 

spojený stupeň, denná forma štúdia 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU a 

odporúča schváliť zosúladený študijný program s časovým obmedzením do 31. decembra 2022 

z dôvodu  nasledovných pripomienok:  je potrebné dopracovať VTC a IL predmetov, zvýšiť 

publikačnú činnosť, pre osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality 

študijného programu  zabezpečiť výberové konanie na funkčné miesta docent a profesor čím sa 

zaistí udržateľnosť ŠP. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia 

študijného programu zubné lekárstvo I. a II. spojený stupeň, denná forma štúdia. 

Hlasovanie k bodu 9.2 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 
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Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   0 

 

Záver hlasovania: Vzhľadom na vyššie uvedené pripomienky Rada kvality SZU schválila zosúladenie 

študijného programu zubné lekárstvo I. a II. spojený stupeň, denná forma štúdia s časovým 

obmedzením do 31. decembra 2022. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, LF SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18399-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 24/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu 

s prihliadnutím na uvedené pripomienky a následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie 

uskutočňovať uvedený študijný program a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  

„doktor“ v skratke MDDr. s časovým obmedzením  do 31. decembra 2022 na Lekárskej fakulte SZU.  

9.3  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu vnútorné choroby III. 

stupeň, externá forma     

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu vnútorné choroby III. stupeň, externá forma štúdia. 

Hlasovanie k bodu 9.3 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu vnútorné choroby III. 

stupeň, externá forma štúdia, s pripomienkami: doprecizovať VTC. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, LF SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18401-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 25/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „doktor“ v skratke PhD. bez časového 

obmedzenia na Lekárskej fakulte SZU.  
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9.4  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu chirurgia III. stupeň, 

externá forma     

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný program 

je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu chirurgia III. stupeň, externá forma štúdia. 

Hlasovanie k bodu 9.4 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu chirurgia III. stupeň, 

externá forma štúdia.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, LF SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA,  overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18402-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 26/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „doktor“ v skratke PhD. bez časového 

obmedzenia na Lekárskej fakulte SZU. 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. PhDr. Hanu Padyšákovú, PhD., 

aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných HIK: 

9.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania vnútorné choroby 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložené habilitačného konania a inauguračného konania a uviedla,  

že uvedené konanie (ďalej len „HIK“) je v súlade so štandardami SAA VŠ pre HIK a pre vnútorný 

systém kvality SZU a odporúča schváliť zosúladené HIK. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie 

o schválení zosúladenia HIK vnútorné choroby. 

Hlasovanie k bodu 9.5 

Hlasovanie prebehlo per rollam od 23.8.2022 do 24.8.2022 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať: 16 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za 10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti 0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania 6 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie HIK vnútorné choroby.  

Typ žiadosti. Existujúce HIK 
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Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, LF SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho HIK so štandardami pre HIK SAA,  overenie súladu 

vnútorného systému kvality SZU a úprava HIK. 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 27/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie HIK a následne vydaním rozhodnutia 

udeľuje oprávnenie uskutočňovať  habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore vnútorné 

choroby a priznáva právo udeľovať uchádzačom vedecko pedagogický titul  „docent“ v skratke „doc.“ 

a priznáva právo udeľovať uchádzačom vedecko pedagogický titul  „profesor“ v skratke „prof.“ bez 

časového obmedzenia na Lekárskej fakulte SZU. 

9.6 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania chirurgia 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. konštatovala, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložené habilitačného konania a inauguračného konania a uviedla,  

že uvedené konanie (ďalej len „HIK“) je v súlade so štandardami SAA VŠ pre HIK a pre vnútorný 

systém kvality SZU a odporúča schváliť zosúladené HIK. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie 

o schválení zosúladenia HIK chirurgia. 

Hlasovanie k bodu 9.6 

Hlasovanie prebehlo per rollam od 23.8.2022 do 24.8.2022 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať: 16 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za 10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti 0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania 6 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie HIK chirurgia.  

Typ žiadosti. Existujúce HIK 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, LF SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho HIK so štandardami pre HIK SAA,  overenie súladu 

vnútorného systému kvality SZU a úprava HIK. 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 28/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie HIK a následne vydaním rozhodnutia 

udeľuje oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore chirurgia a 

priznáva právo udeľovať uchádzačom vedecko pedagogický titul  „docent“ v skratke „doc.“ a priznáva 

právo udeľovať uchádzačom vedecko pedagogický titul  „profesor“ v skratke „prof.“ bez časového 

obmedzenia na Lekárskej fakulte SZU. 
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K bodu 10 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov na FVZ 

SZU  

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. MUDr. Katarínu Holečkovú, 

PhD., aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných študijných programov: 

10.1 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu verejné zdravotníctvo I. 

stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  verejné zdravotníctvo I. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 10.1   

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

– I. stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: nie – SZU je oprávnená uskutočňovať úpravy podľa § 35 ods. 1 zákona 

č. 269/2018 Z.z. (viď zápisnicu č. 4/2022, bod 6) 

Stanovisko MZSR pozitívne:S19019-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 29/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FVZ SZU. 

 

10.2  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo  I. 

stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  verejné zdravotníctvo I. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 10.2 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   0 
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Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

– I. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S19019-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 30/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FVZ SZU. 

 

10.3  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo  

II. stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  verejné zdravotníctvo II. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 10.3 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

– II. stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S19020-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 31/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „magister“ v skratke Mgr. bez časového 

obmedzenia na FVZ SZU. 

 

10.4  Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo  

II. stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 
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program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  verejné zdravotníctvo II. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 10.4 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

– II. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S19020-2022-OZV-2 zo dňa 25.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 32/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „magister“ v skratke Mgr. bez časového 

obmedzenia na FVZ SZU. 

 

10.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo III. 

stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  verejné zdravotníctvo III. denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 10.5 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

– III. stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18559-2022-OZV-2 zo dňa 01.08.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 33/2022:  
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Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „doktor“ v skratke PhD. bez časového 

obmedzenia na FVZ SZU. 

 

10.6 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu verejné zdravotníctvo 

III. stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu  verejné zdravotníctvo III. externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 10.6 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo 

– III. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18559-2022-OZV-2 zo dňa 01.08.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 34/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „doktor“ v skratke PhD. bez časového 

obmedzenia na FVZ SZU. 

 

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. PhDr. Tatianu Rapčíkovú, 

PhD., aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovného HIK: 

 

10.7. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania odboru verejné zdravotníctvo 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. doc. PhDr. Tatianu Rapčíkovú, PhD. konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložené habilitačného konania a inauguračného konania 

a uviedla,  že uvedené konanie (ďalej len „HIK“) je v súlade so štandardami SAA VŠ pre HIK a pre 

vnútorný systém kvality SZU a odporúča schváliť zosúladené HIK. Následne sa uskutočnila diskusia a 

hlasovanie o schválení zosúladenia HIK verejné zdravotníctvo. 

Hlasovanie k bodu 10.7 

Hlasovanie prebehlo per rollam od 23.8.2022 do 24.8.2022 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  16 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 
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Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   6 

 

Záver hlasovania: Rada kvality SZU schválila zosúladenie HIK verejné zdravotníctvo.  

Typ žiadosti. Existujúce HIK 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FVZ SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho HIK so štandardami pre HIK SAA,  overenie súladu 

vnútorného systému kvality SZU a úprava HIK. 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 35/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie HIK a následne vydaním rozhodnutia 

udeľuje oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore verejné 

zdravotníctvo a priznáva právo udeľovať uchádzačom vedecko pedagogický titul  „docent“ v skratke 

„doc.“ a priznáva právo udeľovať uchádzačom vedecko pedagogický titul  „profesor“ v skratke „prof.“ 

bez časového obmedzenia na fakulte verejného zdravotníctva SZU.   

K bodu 11 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijných programov  na FZ BB 

SZU  

Predsedníčka rady kvality vyzvala predsedníčku pracovnej komisie doc. PhD. Jarmilu Kristovú, PhD., 

MPH, aby vyjadrila svoje stanovisko k posudzovaniu nasledovných študijných programov: 

Doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH v úvode uviedla, že je potrebné precizovať vo všetkých 

študijných programoch  IL predmetov podľa požadovanej štruktúry a počty kreditov. 

11.1 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu ošetrovateľstvo I. stupeň, 

denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu ošetrovateľstvo I. stupeň, denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.1 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. 

stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: nie, nie je potrebný podľa vyjadrenie SAA VŠ 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-7 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 36/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 
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11.2 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. stupeň, 

externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu ošetrovateľstvo I. stupeň, externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.2 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. 

stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-8 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 37/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 

11.3 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu fyzioterapia I. stupeň, denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.3 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

denné štúdium. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 
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Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-2 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 38/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 

11.4 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu fyzioterapia I. stupeň, externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.4 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupeň, 

externé štúdium. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: SZU môže v tomto študijnom programe robiť zmeny bez 

predchádzajúceho súhlasu agentúry podľa vyjadrenia SAA VŠ 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-3 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 39/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 

11.5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupeň, 

denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program s časovým obmedzením do 31. decembra 2022 

z dôvodu  nasledovnej pripomienky:  

Jedna určená osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného 

programu  (profesor) nezaručuje z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov udržateľnosť personálneho 

zabezpečenia profilových predmetov študijného programu. 
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Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia študijného programu fyzioterapia 

II. stupeň, denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.5 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   0 

Záver hlasovania: Vzhľadom na vyššie uvedenú pripomienku  Rada kvality SZU schválila zosúladenie 

študijného programu fyzioterapia II. stupeň, denné štúdium s časovým obmedzením do 31. decembra 

2022. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-4 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 40/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu 

s prihliadnutím na uvedenú pripomienku a následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie 

uskutočňovať uvedený študijný program a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  

„magister“ v skratke Mgr. s časovým obmedzením do 31. decembra 2022 na FZ BB SZU. 

11.6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupeň, 

externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

odporúča schváliť zosúladený študijný program s časovým obmedzením do 31. decembra 2022 

z dôvodu  nasledovnej pripomienky:  

Jedna určená osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného 

programu  (profesor) nezaručuje z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov udržateľnosť personálneho 

zabezpečenia profilových predmetov študijného programu. 

 Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia študijného programu 

fyzioterapia II. stupeň, externá forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.6 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania   0 

Záver hlasovania: Vzhľadom na vyššie uvedenú pripomienku  Rada kvality SZU schválila zosúladenie 

študijného programu fyzioterapia II. stupeň, externé štúdium s časovým obmedzením do 31. decembra 

2022. 

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 
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Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-5 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 41/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu 

s prihliadnutím na uvedenú pripomienku a následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie 

uskutočňovať uvedený študijný program a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  

„magister“ v skratke Mgr. s časovým obmedzením do 31. decembra 2022 na FZ BB SZU. 

11.7 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť I. stupeň, denná forma 

štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.7 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-9 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 42/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 

11.8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného  programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, externé štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH konštatovala, že pracovná 

skupina zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program a uviedla,  že uvedený študijný 

program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality SZU 

a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o 

schválení zosúladenia študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť I. stupeň, externá forma 

štúdia.  
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Hlasovanie k bodu 11.8 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu urgentná zdravotná 

starostlivosť I. stupeň, externé štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-10 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 43/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 

a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 

11.9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve I. stupeň, denné štúdium 

Predsedníčka pracovnej skupiny doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH uviedla, že pracovná skupina 

zhodnotila a komplexne posúdila predložený študijný program. Konštatovala, že osoba zodpovedná za 

študijný program by si mala plniť úlohy vyplývajúce z vnútorných predpisov SZU. Ďalej uviedla,  že 

uvedený študijný program je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijné programy a pre vnútorný 

systém kvality SZU a odporúča schváliť zosúladený študijný program. Následne sa uskutočnila diskusia 

a hlasovanie o schválení zosúladenia študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve I. stupeň, denná forma štúdia.  

Hlasovanie k bodu 11.9 

Počet prítomných členov rady kvality SZU oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za    10 

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 zosúladenie študijného programu laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň, denné štúdium.  

Typ žiadosti. Existujúci študijný program 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Bratislava, FZ BB SZU 

Predmet posúdenia: Posúdenie súladu existujúceho študijného programu so štandardami pre študijný 

program SAA, overenie súladu vnútorného systému kvality SZU a úprava študijného programu. 

Predchádzajúci súhlas  SAAVŠ: áno, číslo:2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25.07.2022 

Stanovisko MZSR pozitívne:S18500-2022-OZV-6 zo dňa 26.07.2022 

Uznesenie Rady pre VSZK SZU č. 44/2022:  

Rada pre VSZK posúdila a schválila žiadosť o zosúladenie uvedeného študijného programu a 

následne vydaním rozhodnutia udeľuje oprávnenie uskutočňovať uvedený študijný program 
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a priznáva právo udeľovať absolventom akademický titul  „bakalár“ v skratke Bc. bez časového 

obmedzenia na FZ BB SZU. 

K bodu 12 Diskusia 

Predsedníčka rady kvality konštatovala, že prílohy žiadosti o zosúladenie študijných programov a HIK 

boli s členmi pracovných komisií zdieľané cez SharePoint avšak boli ohlasy, že SharePoint veľmi 

nefungoval ako sa predpokladalo a bol s digitalizáciou príloh problém. A tak vyzvala pani predsedníčka 

tento problém v budúcnosti čo najskôr vyriešiť. 

K bodu 13 Rôzne 

Predsedníčka rady kvality upozornila na zverejňovanie nasledovných súborov na webovej stránke SZU 

najneskôr do 31. augusta 2022 v štruktúre, na ktorej sme sa dohodli na zasadnutí (každá fakulta 

v priečinku „štúdium“): 

o osoby zodpovedné za uskutočňovanie – pri menách bude VUPCH a VTC 1- VTC5 

o opisy ŠP 

o odporúčaný študijný plán 

o vnútorná hodnotiaca správa 

o IL predmetov – odkaz na MAIS 

 

Predsedníčka rady kvality pripomenula prítomným členom, že  zasadnutie bude  koncom októbra, podľa 

harmonogramu Rady kvality SZU, so zameraním na výstupy tvorivej činnosti vo VUPCH učiteľov 

profilových predmetov.  

 

Záver 

Predsedníčka rady kvality SZU veľmi pekne poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a za 

spoluprácu pri posudzovaní študijných programov a HIK a ukončila rokovanie rady kvality SZU. 

 

V Bratislave 23. 08. 2022 

 

Zapísala: 

JUDr. Janka Al Henami 

 

Overila:  

Doc. PhD. Jarmila Kristová, PhD., MPH 

 

 

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

                                                                        predsedníčka 

 Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality  

                                                                                  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
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