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Úvod 

Predkladaná správa o činnosti Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave sumarizuje činnosti a procesy súvisiace s organizáciou 

vnútorného systému zabezpečovania kvality na Slovenskej zdravotníckej univerzite v zmysle 

platných predpisov a štandardov SAA VŠ za obdobie september 2021 a august 2022. 

I. Zriadenie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU  

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „Rada pre VSZK SZU“) bola zriadená svojim štatútom dňa 10. júna 2021 

s účinnosťou 19. júla 2021. 

Rada pre VSZK SZU je nezávislý, objektívny, nestranný a kontrolný orgán rektora na 

zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite.   

Rada pre VSZK SZU je aj transparentný, spravodlivý, odborne  fundovaný, objektívny a nezávislý 

orgán na  posúdenie a schvaľovanie študijných programov, ako aj úpravy, zmeny, pozastavenia 

a zrušenia študijných programov v zmysle štandardov SAA VŠ pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardov pre študijný program. 

II. Pôsobnosť Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU  

Pôsobnosť Rady pre VSZK SZU je: 

a) pripravovať, koordinovať a kontrolovať tvorbu, implementáciu a hodnotenie vnútorného 

systému na zabezpečenie kvality na SZU, ktorý je upravený príslušnými platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

b) overovať plnenie štandardov, ktorých plnenie je podmienené pre udelenie akreditácie 

študijného programu a akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej len 

„HIK“).  

III. Zloženie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU  

Činnosť Rady pre VSZK SZU riadi rektorom vymenovaná predsedníčka prof.                                                                   

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, ktorú počas jej neprítomnosti zastupuje  podpredseda 

schválený Radou pre VSZK SZU. 

Členmi za zamestnaneckú časť akademickej obce fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave sú: 

1. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH (FVZ) 

2. PhDr. Daniel Gurín, PhD. (FZ) 

3. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. (LF) 

4. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH (FOaZOŠ) 

5. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. (FOaZOŠ) 

6. doc. PhDr., Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. (FZ) 
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7. PhDr. Denisa Richterová, PhD. (FVZ) 

8. MUDr. Michal Straka, CSc. (LF) 

 

Členmi za študentskú časť akademickej obce fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave sú: 

9. Kristína Jandzíková (LF) 

10. Lenka Valová (FOaZOŠ) 

11. Tereza Pilková (FZ BB) 

12. Mgr. Michaela Ticháková (FVZ) 

 

Externé zainteresované strany reprezentujú: 

13. doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH 

14. MUDr. Mgr. Alexander Mayer, MPH 

15. PhDr. Monika Trnovcová 

 

Rada pre VSZK SZU sa riadi štatútom, ktorý upravuje jej zriadenie, postavenie, pôsobnosť a 

vnútornú organizáciu a tiež svojim rokovacím poriadkom. 

IV. Zasadnutia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU a jej stálych 

komisií a pracovných skupín 

Rada VSZK SZU sa v období od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2021 zišla na štyroch 

zasadnutiach: 

1. riadne zasadnutie zo dňa 18. októbra 2021 

2. riadne zasadnutie zo dňa 15. novembra 2021 

3. riadne zasadnutie zo dňa 22. júna 2022 

4. mimoriadne zasadnutie zo dňa 22. augusta 2022 

 

Rada pre VSZK SZU počas pandemickej situácie zasadala dvakrát dištančne prostredníctvom 

platformy MS TEAMS.  

Rada pre VSZK SZU prijala v hodnotenom období spolu 44 uznesení. 

Rada pre VSZK SZU vytvorila stále komisie podľa skupiny študijných odborov zložené z 

jednotlivých predsedov a členov. Súčasťou každej komisie je člen z radov študentov a člen z 

radu externých zainteresovaných strán.  

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

stále komisie kreovali na posudzovanie pre každý študijný program 5 členné pracovné skupiny 

zložené aj z externých posudzovateľov, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu so SZU. Členovia 

pracovnej skupiny, ktorí posudzovali študijný program z vonkajšieho prostredia neboli 

účastníkmi tvorby študijných programov.  
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V. Udelenie oprávnení uskutočňovať študijné programy, habilitačné konane 

a inauguračné konania 

Žiadosti SZU o stanoviská s uskutočňovaním študijných programov všetkých stupňov a foriem, 

adresované Ministerstvu zdravotníctva SR boli veľmi precízne posudzované a následne sme 

obdržali ku všetkým študijným programom pozitívne stanoviská, ktoré sú uložené v 

SharePointe, pri každom študijnom programe, v správe registratúry a  sú súčasťou opisov 

študijných programov zverejnené na webovej stránke SZU. 

 

Predchádzajúci súhlas SAA VŠ s úpravou študijných programov bol udelený 18 študijným 

programom listom č. 2022/69-OAČ:860/2022 zo dňa 20. júna 2022 a 11 študijným programom 

č. 2022/69-OAČ:992/2022 zo dňa 25. júla 2022. V ostatných prípadoch nebol potrebný 

predchádzajúci súhlas SAA VŠ podľa ich vyjadrenia. 

 

V sledovanom období Rada pre VSZK SZU prijala 36 žiadostí o posudzovanie študijných 

programov a 3 žiadosti o posudzovanie HIK a vydala 36 rozhodnutí o zosúladení študijných 

programov a 3 rozhodnutia o zosúladení HIK, z toho 3 s časovým obmedzením do 31. decembra 

2022 (zubné lekárstvo, spojený prvý a druhý. stupeň, denná forma, kód 100539; fyzioterapia, 

kód 4273, druhý. stupeň, denná forma a fyzioterapia, kód 184071, druhý stupeň, externá 

forma): 

 

Za Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 16 prijatých žiadosti a 16 

rozhodnutí za študijné programy: 

1. ošetrovateľstvo, kód 7200, prvý stupeň, denná forma štúdia   

2. ošetrovateľstvo, kód 183716, prvý stupeň, externá forma štúdia   

3. ošetrovateľstvo, kód 113508, druhý stupeň, externá forma štúdia   

4. ošetrovateľstvo, kód 183936, tretí stupeň, denná forma štúdia   

5. ošetrovateľstvo, kód 183937, tretí stupeň, externá forma štúdia    

6. fyzioterapia, kód 7198, prvý stupeň, denná forma štúdia   

7. fyzioterapia, kód 113517, prvý stupeň, externá forma štúdia    

8. fyzioterapia, kód 113520, druhý stupeň, externá forma štúdia   

9. fyziologická a klinická výživa, kód 183714, prvý stupeň, externá forma štúdia  

10. dentálna hygiena, kód 184165, prvý stupeň, denná forma štúdia 

11. dentálna hygiena, kód 184164, prvý stupeň, externá forma štúdia    

12. pôrodná asistencia, kód 7195, prvý stupeň, denná forma štúdia    

13. rádiologická technika, kód 7190, prvý stupeň, denná forma štúdia   

14. rádiologická technika, kód 113519, prvý stupeň, externá forma štúdia   

15. urgentná zdravotná starostlivosť, kód 7192, prvý stupeň, denná forma štúdia  

16. urgentná zdravotná starostlivosť, kód 113530, prvý stupeň, externá forma štúdia  

 

Za Fakultu verejného zdravotníctva 7 prijatých žiadostí a 7 vydaných rozhodnutí pre študijné 

programy a HIK: 
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1. verejné zdravotníctvo, kód 7202, prvý stupeň, denná forma štúdia 

2. verejné zdravotníctvo, kód 113510, prvý stupeň, externá forma štúdia   

3. verejné zdravotníctvo, kód 7182, druhý stupeň, denná forma štúdia    

4. verejné zdravotníctvo, kód 113504, druhý stupeň, externá forma štúdia   

5. verejné zdravotníctvo, kód 7184, tretí stupeň, denná forma štúdia 

6. verejné zdravotníctvo, kód 113496, tretí stupeň, externá forma štúdia  

7. habilitačné konanie a inauguračné konanie - verejné zdravotníctvo  

 

Za Lekársku fakultu 6 prijatých žiadostí a 6 vydaných rozhodnutí pre študijné programy a HIK: 

1. všeobecné lekárstvo, spojený prvý a druhý stupeň, denná forma, kód 4272  

2. zubné lekárstvo, spojený prvý a druhý. stupeň, denná forma, kód 100539 

3. vnútorné choroby, tretí stupeň, externá forma, kód 4269    

4. chirurgia, tretí stupeň, externá forma, kód 4266    

5. habilitačné konanie a inauguračné konanie – vnútorné choroby    

6. habilitačné konanie a inauguračné konanie – chirurgia  

 

Za Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 9 prijatých žiadostí a 9 vydaných 

rozhodnutí pre študijné programy: 

1. ošetrovateľstvo, kód 4276, prvý stupeň, denná forma  

2. ošetrovateľstvo, kód 183653, prvý stupeň, externá forma   

3. fyzioterapia, kód 7210, prvý stupeň, denná forma   

4. fyzioterapia, kód 113524, prvý stupeň, externá forma    

5. fyzioterapia, kód 4273, druhý. stupeň, denná forma    

6. fyzioterapia, kód 184071, druhý stupeň, externá forma    

7. urgentná zdravotná starostlivosť, kód 7208, prvý stupeň, denná forma  

8. urgentná zdravotná starostlivosť, kód 113500, prvý stupeň, externá forma  

9. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, kód 30189, prvý stupeň, denná forma 

 

V sledovanom období Rada pre VSZK SZU navrhla zrušiť študijné programy, ktoré Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave nezosúlaďovala so štandardami SAA VŠ. Sumárne je 10 

študijných programov, ktoré SZU nezosúladilo. 

 

Názov ŠP Kód ŠP Dĺžka stupeň forma Fakulta 

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 4 roky III denná LF SZU 

Chirurgia - AJ 113531 5 rokov III externá LF SZU 
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Názov ŠP Dĺžka stupeň forma Fakulta 

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. 

 

VI. Externé posudzovane študijných programov, odborov habilitačných konaní a 

odborov inauguračných konaní s cieľom udelenia oprávnenia uskutočňovať 

študijný program a HIK 

Zoznam externých posudzovateľov: 

Meno a priezvisko  Názov organizácie študijný odbor 

Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. 

DBA 

Fakulta zdravotníckych 

odborov, Prešov  

ošetrovateľstvo, pôrodná 

asistencia, zdravotnícke vedy 

PhDr. Hana Heiderová, PhD. 
Univerzita Palackého, 

Olomouc 
zdravotnícke vedy 

Dr. h. c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. AKH Wien ošetrovateľstvo  

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. 3 LF UK Praha  HIK vnútorné choroby 

prof. MUDr. Margaréta Šulcová, PhD. 
FZS UJEP   

Ústí nad Labem 
verejné zdravotníctvo 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

 VŠ zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. 

Alžbety, Bratislava 

všeobecné lekárstvo 

prof. MUDr. Džupa Valér, CSc. LF  UK Praha HIK chirurgia 

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. 

MPH 
LF UPJŠ Košice  zubné lekárstvo 

 

VII. Podnety na zlepšovanie kvality alebo sťažnosti doručené na Radu pre VSZK SZU  

Rada pre VSZK SZU v sledovanom období neeviduje žiadne podnety na zlepšovanie kvality 

vysokoškolského štúdia resp. sťažnosti. 
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VIII. Návrh na revidovanie, dopracovanie vnútorného systému kvality týkajúci sa 

vnútorných predpisov, štruktúr, procesov a zdrojov 

V sledovanom období Rada pre VSZK SZU vypracovala nasledovné vnútorné predpisy 

upravujúce vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SZU: 

a) Vnútorný systém zabezpečovania  kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave 

b) Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave 

c) Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave 

d) Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 

Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 

e) Pravidlá prijímacieho konania 

f) Pravidlá výberu učiteľov 

g) Pravidlá preskúmavania podnetov študentov 

h) Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

i) Hodnotenie študentov učiteľmi 

j) O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových  zariadení 

SZU v Bratislave 

k) K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so 

špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

l) O tvorivej činnosti zamestnancov 

o Príloha 1 - Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok (XLS) 

o Príloha 2 - Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný 

kalendárny rok (DOCX) 

m) O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť 

n) Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej 

zdravotníckej univerzite v Bratislave 

o) Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov 

v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave 

p) Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

q) Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor 

s) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a 

konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov 

 

Z dôvodu zmeny právnych predpisov je potrebné revidovať prílohu vnútorného predpisu - 

Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/statut_rady_pre_vnutorny_sys_kvality_160621.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/statut_rady_pre_vnutorny_sys_kvality_160621.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/rokovaci_poriadok_rady_pre_vnutorny_sys_kvality_160621.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/rokovaci_poriadok_rady_pre_vnutorny_sys_kvality_160621.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VUS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VUS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/20220815/VP_pravidla_prijimacieho_konania.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/20220815/VP_pravidla_vyberu_ucitelov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/20220815/VP_Pravidla_preskumania_podnetov_studentov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/20220815/VP_hodnotenie_studentov_ucitelmi_SZU.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2022/1-2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2022/1-2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/3-2021-O_tvorivej_cinnosti_zamestnancov_n.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/3-2021-Priloha_1.xlsx
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c7-2022-Pravidla_HKaIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c7-2022-Pravidla_HKaIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c8-2022-Pravidla_vyberu_clenov_habilitacnych_a_inauguracnych_komisii_a_oponentov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c8-2022-Pravidla_vyberu_clenov_habilitacnych_a_inauguracnych_komisii_a_oponentov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c8-2022-Pravidla_vyberu_clenov_habilitacnych_a_inauguracnych_komisii_a_oponentov.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c9-2022-Postup_a_nalezitosti_obsahu_HIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VP_c9-2022-Postup_a_nalezitosti_obsahu_HIK.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VUS.pdf
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akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a zároveň dopracovať vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia na SZU o vnútorné predpisy upravujúce: 

a) pravidlá získavania spätnej väzby od zainteresovaných strán – externé zabezpečovanie 

kvality, 

b) pravidlá hodnotenia úrovne tvorivých činností, 

c) pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov SZU, 

d) pravidlá obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov za jednotlivé fakulty, 

e) zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 
funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Záver 

Správa o činnosti Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave bola schválená Radou pre VSZK SZU dňa 21. septembra 2022 a vzatá na 

vedomie rozšíreným kolégiom rektora SZU dňa 26. septembra 2022. 

Táto správa je archivovaná v tlačovej podobe v kancelárii tajomníčky Rady pre VSZK SZU 

a zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle univerzity v doméne „vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na SZU v Bratislave“. 

 

 

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

                                                                                      predsedníčka 

 

V Bratislave, dňa  19. septembra 2022  

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VUS.pdf

