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Smernica č. 4/2022 

 

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“ alebo „univerzita“) 

podľa ustanovení § 15 ods. 1 písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“), § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 269/2018 Z. z o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 5 ods. 4 Organizačného 

poriadku SZU a čl. 11 ods. 5 písm. b) Štatútu SZU vydáva Smernicu o pravidelnom 

zverejňovaní informácií o študijných programoch a ich absolventoch. 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Táto smernica rektora ustanovuje postup pri pravidelnom zverejňovaní aktuálnych, 

objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich 

absolventoch. K zverejňovaniu informácií sa  zaväzuje vysoká škola  podľa § 20 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ako aj v zmysle  Štandardou a usmernenia na zabezpečovanie 

kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).  

(2) Oblasti hodnotenia kvality vzdelávania na vysokých školách rámcovo vymedzujú tieto 

dokumenty: 

a) Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie,  

b) Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národná sústava kvalifikácií SR (NSK) 

c) zákon č.  269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o 

zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

d) Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

SAAVŠ1. 

e) Vnútorný predpis č. 7/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (čl. 8 a 9) a vnútorný 

predpis č. 2/2022, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného monitorovania, 

periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (čl.4). 

 

Článok 2  

Oblasť pôsobnosti 

Táto smernica rektora platí pre všetky súčasti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „SZU“), t. j. fakulty, kde sú študijné programy uskutočňované. Vychádzajúc z tejto 

smernice rektora, v prípade potreby fakulty majú právo došpecifikovať na vlastné podmienky 

jednotlivé body tejto smernice rektora a tieto upraviť vlastným vnútorným predpisom.  

Článok 3 

Základné pojmy a skratky 

MAIS – modulárny akademický informačný systém  

SZU - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

SAAVŠ – Slovanská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo  

VŠ – vysoká škola 

 
1 čl.8 Zhromažďovanie a spracovanie informácií a čl. 9 Zverejňovanie informácií)  Štandardy pre študijný program 

SAAVŠ (čl. 9 Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom programe a čl. 10 Zverejňovanie informácií 

o študijnom programe) 
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Článok 4  

Zodpovednosť a spolupráca  

 

Za riadenie tohto procesu sú zodpovední: prorektorka pre pregraduálne štúdium a vecne 

príslušní prodekani fakúlt. 

 

Článok 5 

Informácie o procese  

 

(1) Zverejňovanie relevantných informácií vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a politiky 

vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Zverejňovanie relevantných informácií sa vzťahuje na študijné programy a absolventov. 

Hlavným cieľom SZU v oblasti pravidelného zverejňovania aktuálnych, objektívnych, 

kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch je 

pravidelné zverejňovanie informácií o študijných programoch, zahŕňajúcich názory a 

uplatnenie absolventov v praxi. V rámci naplnenia hlavného cieľa sú aktivity zamerané na 

dva základné okruhy a to na:  

a) komunikáciu a spoluprácu s absolventmi;  

b) zber a analýzu informácií o uplatnení absolventov na trhu práce.  

(2) Zverejňovanie informácií v rámci študijných programov majú kvalitatívny a kvantitatívny 

charakter. Kvalitatívne informácie sa týkajú týchto oblastí:  

a) personálne zabezpečenie akreditovaných študijných programov;  

b) podmienky prijímacieho konania; 

c) odporúčaný študijný plán;  

d) informačné listy predmetov;  

e) profil absolventa. 

(3) „Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného 

programu“ je uvedená aj v rámci úvodnej charakteristiky akreditovaného študijného 

programu v MAISe, na verejnom portáli a na webom sídle univerzity v doméne príslušnej 

fakulty.  

(4) Kvantitatívne informácie sa týkajú týchto oblastí:  

a) predpokladaný počet prijatých uchádzačov; 

b) výška školného. 

(5) Uvedené informácie sú zverejňované v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

webovom sídle SZU  a v doméne príslušnej fakulty ako aj  na Portáli VŠ. Za zverejňovanie 

týchto informácií sú zodpovední dekani fakúlt. 

(6) Absolventi, ktorí končia svoje štúdium v príslušnom akademickom roku, majú taktiež 

kvalitatívny a kvantitatívny charakter.  

(7) Kvalitatívne informácie sa týkajú počtu, 

a) absolventov, ktorým bola udelená Akademická pochvala, Cena rektora a Cena dekana,  

b) počtu absolventov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, ako aj ich pomernému 

zastúpeniu k počtu všetkých absolventov v danom akademickom roku, 



5 
 

c) počtu všetkých absolventov. 

(8) Ďalšie informácie o absolventoch: SZU má zriadený Alumni klub pre komunikáciu s 

absolventmi, začínajúc v akademickom roku 2021/2022. Využitím priamej emailovej 

komunikácie SZU dokáže s absolventmi (prostredníctvom oficiálnych emailových účtov 

zriadených na SZU) komunikovať, získavať informácie o ich úspešnosti a informovať ich 

o relevantných aktivitách SZU. 

 

Článok 6 

Monitorovanie a meranie procesov 

Súbor zverejňovaných informácií je priebežne aktualizovaný na základe podnetov 

zainteresovaných strán a po prerokovaní vo vecne príslušných orgánoch SZU a fakúlt. 

 

Článok 7 

Rozdeľovník  

 

Táto smernica rektora je vyhotovená v troch origináloch, ktoré sú uložené:  

a) kancelárii rektora, 

b) Centre pre podporu vnútorného systému kvality SZU, ktorý rozhodnutie zverejní na 

webovom sídle SZU. Dokument je prístupný všetkým zainteresovaným stranám,  

c) u prorektora pre pregraduálne štúdium, 

d) u prorektora pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) K tejto smernici sa Akademický senát SZU vyjadril dňa 11. novembra 2022. 

(2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len číslovanými 

dodatkami k nej vydanými rektorom. 

(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu rektora SZU. 

(4)   Účinná právna úprava upravená smernicou č. 1/2018 o základných podmienkach tvorby a 

redigovania web stránky SZU zostáva touto smernicou nedotknutá. 

(5) Táto smernica je archivovaná v tlačenej podobe na rektoráte SZU v Bratislave a zverejnený 

v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti SZU www.szu.sk/www.eszu.sk.  

 

 

V Bratislave  dňa 28.11. 2022  

 

                           

 

 Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.                                                                                       

rektor 

 

http://www.szu.sk/www.eszu.sk

