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Dekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave v súlade so smernicou č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a čl. 2 ods. 4  smernice č. 4/2021 Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť, čl.  

vydáva toto metodické usmernenie k celkovej pracovnej záťaži vysokoškolských učiteľov na 

Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity  

v Bratislave. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Obsah 

 

Článok 1 Základné ustanovenia ................................................................................................. 3 

Článok 2 Celková pracovná záťaž vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov ......... 3 

Článok 3  Registrácia a archivácia tvorivej činnosti a aktivít súvisiacich s profesijným 

rozvojom ..................................................................................................................................... 4 

Článok 4 Záverečné ustanovenia ................................................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Článok 1  

Základné ustanovenia 
 

(1) Metodické usmernenie k celkovej pracovnej záťaži vysokoškolských učiteľov na Fakulte 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave upravuje celkovú pracovnú záťaž vysokoškolských učiteľov na Fakulte 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii (ďalej len „metodické usmernenie“, 

„fakulta“, a „univerzita“ v príslušnom gramatickom tvare). 
(2) Pracovná záťaž vysokoškolských učiteľov, jej rozvrhnutie, umožňuje zabezpečenie  

a rozvoj kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich 

vzdelávacích činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie 

záverečných prác, účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich 

profesijným rozvojom a napĺňaním poslania fakulty v rozsahu  

a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu pracovného času vo väzbe na veľkosť ich 

pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej pracovnej pozície.1 
 

Článok 2  

Celková pracovná záťaž vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov 

 

(1) K pracovnej záťaži vysokoškolských učiteľov (ďalej len „učiteľ“ v príslušnom 

gramatickom tvare) sa okrem minimálnej hranice pracovnej záťaže na fakulte2   považuje 

aj zabezpečenie  výsledkov tvorivej činnosti a iných aktivít súvisiacich s profesijným 

rozvojom. 

(2) Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky 

tvorivej činnosti v príslušnom študijnom programe.3 

(3) Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické a digitálne 

zručnosti.4  

(4) Na zabezpečenie výsledkov tvorivej činnosti a iných aktivít súvisiacich s profesijným 

rozvojom môže  vysokoškolský učiteľ čerpať jeden pracovný  deň v týždni neprítomnosť 

na pracovisku podľa ods. 6 tohto článku tohto metodického usmernenia celkovo. 

(5) Neprítomnosť na pracovisku pri aktivitách súvisiacich s profesijným rozvojom preukáže 

vysokoškolský učiteľ certifikátom, osvedčením alebo iným relevantným dokladom 

o absolvovaní vzdelávacej aktivity v akreditovanej organizácii alebo vzdelávacej aktivity 

organizovanej fakultou alebo univerzitou. 

(6) Neprítomnosť na pracovisku pri aktivitách súvisiacich s výsledkami tvorivej činnosti 

preukáže vysokoškolský učiteľ výsledky tvorivej činnosti publikačnými výstupmi úrovne 

kvality označených písmenami A+, A, A-, B a C5 a obsahom podľa kategórii – vedecký 

(V) výstup, odborný (O) výstup, pedagogický (P) výstup, dokument podliehajúci ochrane 

práv duševného vlastníctva (D) a iný (I)6 :  

a) vo funkcii docent alebo profesor: 
a1)  vedecký (V) výstup  – Scopus, WOS najmenej 1 V výstup za akademický rok, 

 
1  čl. 2 ods.1 smernice SZU č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži 

učiteľov,  pedagogická činnosť; čl. 6 štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania al. štandardov pre študijný program 
2 čl. 4 smernice č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, 

pedagogická činnosť 
3 čl. 7 ods. 1 štandardov pre študijný program 
4 čl. 6 ods. 6 štandardov pre študijný program 
5 čl. 2 ods. 5 smernice SZU č. 3/2021 
6 §1 ods. 4 vyhlášky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie 

umeleckej činnosti a príloha č. 1 tejto smernice 
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a2)  odborný (O) výstup –  najmenej 2 V výstupy za akademický rok,7 

a3)  pedagogický (P) výstup  najmenej 1 výstup za 2 akademické roky,8 

b) vo funkcii odborný asistent: 

b1)  vedecký (V) výstup  – Scopus, WOS najmenej 1 V výstup za dva akademické 

roky,   

b2)  odborný (O) výstup – najmenej 2 V výstupy vo   vedeckom  odbornom časopise,7 

FOaZOŠ SZU  Ošetrovateľský obzor alebo v obdobnom recenzovanom 

odbornom časopise (1 pôvodná práca, 1 prehľadová práca) za akademický rok, 

b3)  pedagogický (P) výstup  – najmenej 1 výstup za 2 akademické roky,8 

c) vo funkcii asistent: 
c1)  odborný (O) výstup  – najmenej 2 V výstupy vo vedeckom  odbornom časopise 

FOaZOŠ SZU  Ošetrovateľský obzor alebo v obdobnom recenzovanom 

odbornom časopise (1 pôvodná práca, 1 prehľadová práca) za akademický rok, 

c2)  pedagogický (P) výstup  – najmenej 1 výstup za 2 akademické roky (kapitola do 

skrípt alebo vysokoškolskej učebnice) 

(5) V publikačných výstupoch učiteľ uvádza afiliáciu k FOaZOŠ a SZU v Bratislave.9 

(6) Čerpanie neprítomnosti na pracovisku učiteľ zaregistruje v dochádzkovom systéme SZU.  

(7) Neprítomnosť na pracovisku nemôže učiteľ čerpať počas doby zabezpečovania 

pedagogickej činnosti na fakulte10,11 a organizačného zabezpečenia chodu fakulty. 

Výnimku môže udeliť iba dekan fakulty. 

(8) Čerpanie neprítomnosti  na pracovisku podľa čl. 2 tohto metodického usmernenia učiteľ 

môže čerpať celkovo  20 dní v priebehu akademického roka.  

Článok 3   

Registrácia a archivácia tvorivej činnosti a aktivít súvisiacich s profesijným rozvojom 
 

(1) Výstupy tvorivej činnosti a aktivity súvisiace s profesijným rozvojom vysokoškolský 

učiteľ eviduje vo vedecko/umeleckej pedagogickej charakteristike (VUPCH)  

a charakteristike predkladaného výstupu tvorivej činnosti (VTC) a podpísaný 

vlastnoručným podpisom archivuje za každý kalendárny rok na dekanáte fakulty.  

(2) Výstupy tvorivej činnosti a aktivity súvisiace s profesijným rozvojom vysokoškolský 

učiteľ rovnako dokladuje určenej osobe na fakulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7 príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.  
8 príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.  
9 čl. 3 ods. 2 smernice SZU č. 3/2021 
10 čl. 2 ods. 3 smernice SZU č. 4/2021 
11 čl. 4 ods. 2-5 smernice SZU č. 4/2021 
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Článok 4  

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Metodické usmernenie schválila dekanka FOaZOŠ po prerokovaní vo vedení dekanky 

fakulty.  
(2) Metodické usmernenie  nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. októbra 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dekanka 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  

SZU v Bratislave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Prílohy 

 

smernica  č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/3-2021-O_tvorivej_cinnosti_zamestnancov_n.pdf 

smernica  č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická 

činnosť  

www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/4-2021-O-pracovnej_zatazi_ucitelov,pedagogická_cinnost.pdf 

vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 

evidencie umeleckej činnosti 

https://www.minedu.sk/data/att/19313.pdf 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/3-2021-O_tvorivej_cinnosti_zamestnancov_n.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/4-2021-O-pracovnej_zatazi_ucitelov,pedagogická_cinnost.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19313.pdf

