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Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
   Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 
 

ZÁPISNICA  
 

z riadneho zasadnutia  
Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
 

 
Zápisnica:    č. 7/2022 
Termín zasadnutia:   14. 12. 2022 o 11:00 hod. 
Miesto zasadnutia:   B-405 – miestnosť Vedeckej rady FOaZOŠ SZU 
Forma:     prezenčne 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM ZASADNUTIA: 

Otvorenie 

1. Kontrola uznášaniaschopnosti 

2. Voľba skrutátora a overovateľa zápisnice 

3. Posudzovanie a schvaľovanie študijných programov predložených fakultami o skrátenie dĺžky 
štúdia 

4. Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich s VUPCH 
akademických zamestnancov SZU vrátane návrhu opatrení  

5. Rôzne 
Záver  

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 1 Kontrola účasti a uznášaniaschopnosti  
Predsedníčka rady kvality overila účasť členov rady kvality SZU na zasadnutí.  
Výsledok účasti: 
Prítomní:     9  
Neprítomní:    7    
Ospravedlnení: doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH, PhDr. Monika Trnovcová, PhDr. 

Denisa Richterová, PhD., MUDr. Michal Straka, CSc., Lenka Valová, Mgr. 
Michaela Ticháková, Kristína Jandzíková 

Neospravedlnení: 0      
 
Predsedníčka rady kvality konštatovala, že rada kvality SZU je uznášania schopná. Súčasne navrhla 
doplniť program zasadnutia o nový bod – prejednávanie študijných programov s obmedzenou 
akreditáciou. Následne dala o zmene programu hlasovať: 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali za:    9 
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Počet členov rady kvality SZU, ktorí hlasovali proti:    0 
Počet členov rady kvality SZU, ktorí sa zdržali hlasovania:  0 
Záver z hlasovania: Rada kvality SZU schválila zmenu programu zasadnutia nasledovne: 

Otvorenie 

1. Kontrola uznášaniaschopnosti 

2. Voľba skrutátora a overovateľa zápisnice 

3. Posudzovanie a schvaľovanie študijných programov predložených fakultami o skrátenie dĺžky 
štúdia 

4. Prejednávanie študijných programov s obmedzenou akreditáciou 

5. Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich s VUPCH 
akademických zamestnancov SZU vrátane návrhu opatrení  

6. Rôzne 
Záver 

 
K bodu 2 Určenie skrutátora a overovateľa zápisnice zo zasadnutia rady kvality SZU 
Predsedníčka rady kvality SZU navrhla skrutátora a overovateľa zápisnice doc. PhDr. Hanu Padyšákovú, 
PhD.  
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Záver z hlasovania: Rada kvality SZU schválila  skrutátora a overovateľa zápisnice doc. PhDr. Hanu 
Padyšákovú, PhD. 
 
K bodu 3 Posudzovanie a schvaľovanie študijných programov predložených fakultami o skrátenie 
dĺžky štúdia 
 
Predsedníčka rady kvality informovala prítomných členov o žiadostiach o úpravu študijných programov 
týkajúcich sa skracovania štandardnej dĺžky štúdia. Bola prijatých 7 žiadostí, nasledovne: 

1. FOaZOŠ – študijný program ošetrovateľstvo, druhý stupeň, externá forma štúdia 

2. FOaZOŠ – študijný program fyzioterapia, prvý stupeň, externá forma štúdia 

3. FOaZOŠ – študijný program fyzioterapia, druhý stupeň, externá forma štúdia 

4. FOaZOŠ – študijný program fyziologická a klinická výživa, prvý stupeň, externá forma štúdia 

5. FVZ – študijný program verejné zdravotníctvo, prvý stupeň, externá forma štúdia 

6. FVZ – študijný program verejné zdravotníctvo, druhý stupeň, externá forma štúdia 

7. FZ BB – študijný program fyzioterapia, druhý stupeň, externá forma štúdia 
 
Následne predsedníčka rady kvality vyzvala jednotlivých predsedov pracovných skupín, aby zhodnotili 
predmetné žiadosti a oboznámili radu kvality s výsledkami posúdenia jednotlivých žiadosti 
v pracovných skupinách: 
 

3.1. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FOaZOŠ o úpravu študijného programu ošetrovateľstvo, 
druhý stupeň, externá forma štúdia 

 
Predseda pracovnej skupiny, PhDr. Daniel Gurín, PhD., konštatoval, že pracovná skupina zhodnotila 
a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu s prílohami a uviedol, 
že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ pre študijný program 
a odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa uskutočnila diskusia 
a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu ošetrovateľstvo, druhý stupeň, externá forma 
štúdia.  
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Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.1. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu ošetrovateľstvo, druhý stupeň, 
externá forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 3 rokov na 2 
akademické roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje dekanku 
fakulty upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v nastávajúcom 
akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou Pedagogického 
odboru SZU. 
 

3.2. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FOaZOŠ o úpravu študijného programu fyzioterapia, 
prvý stupeň, externá forma štúdia 

 
Predsedníčka pracovnej skupiny, doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., konštatovala, že pracovná 
skupina zhodnotila a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu 
s prílohami a uviedla, že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ 
pre študijný program a odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa 
uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu fyzioterapia, prvý stupeň, 
externá forma štúdia. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.2. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu fyzioterapia, prvý stupeň, externá 
forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 4 rokov na 3 akademické 
roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje dekanku fakulty 
upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v nastávajúcom 
akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou Pedagogického 
odboru SZU. 
 

3.3. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FOaZOŠ o úpravu študijného programu fyzioterapia, 
druhý stupeň, externá forma štúdia 

 
Predsedníčka pracovnej skupiny, doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., konštatovala, že pracovná 
skupina zhodnotila a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu 
s prílohami a uviedla, že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ 
pre študijný program a odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa 
uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu fyzioterapia, druhý stupeň, 
externá forma štúdia. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.3. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu fyzioterapia, druhý stupeň, externá 
forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 3 rokov na 2 akademické 
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roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje dekanku fakulty 
upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v nastávajúcom 
akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou Pedagogického 
odboru SZU. 
 

3.4. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FOaZOŠ o úpravu študijného programu fyziologická 
a klinická výživa, prvý stupeň, externá forma štúdia 

 
Predsedníčka pracovnej skupiny, doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., konštatovala, že pracovná 
skupina zhodnotila a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu 
s prílohami a uviedla, že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ 
pre študijný program a odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa 
uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu fyziologická a klinická výživa, 
prvý stupeň, externá forma štúdia. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.4. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu fyziologická a klinická výživa, prvý 
stupeň, externá forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 4 rokov 
na 3 akademické roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje 
dekanku fakulty upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v 
nastávajúcom akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou 
Pedagogického odboru SZU. 
 

3.5. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FVZ o úpravu študijného programu verejné 
zdravotníctvo, prvý stupeň, externá forma štúdia 

 
Predsedníčka pracovnej skupiny, doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., konštatovala, že pracovná 
skupina zhodnotila a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu 
s prílohami a uviedla, že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ 
pre študijný program a odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa 
uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu verejné zdravotníctvo, prvý 
stupeň, externá forma štúdia. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.5. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu verejné zdravotníctvo, prvý stupeň, 
externá forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 4 rokov na 3 
akademické roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje dekanku 
fakulty upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v nastávajúcom 
akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou Pedagogického 
odboru SZU. 
 

3.6. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FVZ o úpravu študijného programu verejné 
zdravotníctvo, druhý stupeň, externá forma štúdia 
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Predsedníčka pracovnej skupiny, doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., konštatovala, že pracovná 
skupina zhodnotila a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu 
s prílohami a uviedla, že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ 
pre študijný program a odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa 
uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu verejné zdravotníctvo, 
druhý stupeň, externá forma štúdia. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.6. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu verejné zdravotníctvo, druhý stupeň, 
externá forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 3 rokov na 2 
akademické roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje dekanku 
fakulty upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v nastávajúcom 
akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou Pedagogického 
odboru SZU. 
 

3.7. Posudzovanie a schvaľovanie žiadosti FZ BB o úpravu študijného programu fyzioterapia, druhý 
stupeň, externá forma štúdia 

 
Predsedníčka pracovnej skupiny, doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD. MPH, konštatovala, že pracovná 
skupina zhodnotila a komplexne posúdila predloženú žiadosť o úpravu študijného programu spolu 
s prílohami a uviedla, že úprava uvedeného študijného programu je v súlade so štandardami SAA VŠ 
pre študijný program. Upozornila, že je potrebné vyznačiť v druhom ročníku profilové predmety a po 
odstránení uvedeného odporúča rade kvality SZU schváliť úpravu študijného programu. Následne sa 
uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení úpravy študijného programu fyzioterapia, druhý stupeň, 
externá forma štúdia. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0 
Uznesenie k bodu 3.7. 
Rada kvality SZU posúdila a schválila úpravu študijného programu fyzioterapia, druhý stupeň, externá 
forma štúdia, skrátenie štandardnej dĺžky štúdia z pôvodnej štandardnej dĺžky 3 rokov na 2 akademické 
roky a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. Následne rada kvality SZU poveruje dekanku fakulty 
upraviť podmienky prijímacieho konania v uvedenom študijnom programe v nastávajúcom 
akademickom roku v spolupráci s prorektorkou pre pregraduálne štúdium a riaditeľkou Pedagogického 
odboru SZU. 
 
K bodu 4 Prejednávanie študijných programov s obmedzenou akreditáciou 
 
Predsedníčka rady kvality upozornila na študijné programy s obmedzenou akreditáciou do 31. 
decembra 2022. Zároveň predniesla návrhy na nové personálne obsadenie osôb zodpovedných za 
uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijných programov zubné lekárstvo, spojený prvý a druhý stupeň, 
uskutočňovaný na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a fyzioterapia, druhý stupeň, uskutočňovaný na 
Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici a požiadala o hlasovanie. Hlasovanie prebiehalo tajne. 
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4.1. Prejednávanie personálneho obsadenia na funkčné miesta docent v študijnom programe 
zubné lekárstvo, v odbore zubné lekárstvo, spojený prvý a druhý stupeň, uskutočňovaného na 
Lekárskej fakulte SZU v Bratislave v zmysle uznesenia Rady pre VSZK SZU č. 24/2022 
 

Dekan Lekárskej fakulty oznámil, že na funkčnom mieste docent v študijnom programe zubné lekárstvo 
a v odbore zubné lekárstvo sú 2 osoby s odbornou spôsobilosťou zubný lekár, ktorí prešli výberovým 
konaním dňa 14.12.2022 (MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH a  MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH.).  
 
Výsledok tajného hlasovania v študijnom programe zubné lekárstvo: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0  
Uznesenie k bodu 4.1. 
Rada kvality SZU schválila osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu 
zubné lekárstvo, v odbore zubné lekárstvo, spojený prvý a druhý stupeň, uskutočňovaného na 
Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. 
 
4.2. Prejednávanie personálneho obsadenia študijného programu fyzioterapia, druhý stupeň, 

uskutočňovaného na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici a návrh na zmenu 3. osoby 
zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu – prof. MUDr. Barbora 
Ukropcová, PhD. 

 
Výsledok tajného hlasovania v študijnom programe fyzioterapia: 
Počet prítomných členov rady kvality SZU  oprávnených hlasovať:  9 
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:  0  
Uznesenie k bodu 4.2. 
Rada kvality SZU schválila zmenu 3. osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného 
programu fyzioterapia, magisterské štúdium, uskutočňovaného na Fakulte zdravotníctva v Banskej 
Bystrici a vydá v predmetnej veci rozhodnutie. 
 
K bodu 5 Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich s VUPCH 
akademických zamestnancov SZU vrátane návrhu opatrení 
Predsedníčka rady kvality upozornila na precizovanie VUPCH akademických zamestnancov SZU vrátane 
návrhu opatrení, hlavne: 
o zameranie tvorivých činností učiteľov profilových predmetov zodpovedá výstupom vzdelávania  

v príslušnom študijnom programe, odbore   
o VUPCH  osôb zodpovedných za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu  

v druhom a treťom stupni je potrebné, aby bola preložená do anglického jazyka, 
o zameranie tvorivých činností školiteľov/učiteľov záverečných prác zodpovedá výstupom 

vzdelávania a úroveň výsledkov vzdelávania tvorivých činností zodpovedá  úrovni kvalifikačného 
rámca uskutočňovaného vzdelávania, 

o pri predmete klinickej praxe uvádzať aj pracovisko zdravotníckeho zariadenia/oddelenie a 
výstupy tvorivých činností učiteľov klinickej praxe, ak majú. 

Uznesenie k bodu 5 
Ukončiť kontrolu VUPCH v zmysle uvedených bodov v termíne do 28.2.2023 (vrátane). 
Zodpovední:  predsedovia rád kvality fakúlt a za uloženie v SharePointe Rady kvality  

                             SZU zodpovedá Bc. Jakub Králik, MBA 

 

K bodu 6 Rôzne 
Predsedníčka rady kvality informovala a upozornila členov rady kvality na nasledovné: 
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o Pripraviť do konca roka 2022 resp. začiatkom roka 2023 Harmonogram činností rady kvality SZU na 
ďalší kalendárny rok spolu s terminovníkom zasadnutí. Členovia navrhli organizovať zasadnutia vo 
štvrtok o 13.00 hod. Následne navrhla organizovať zasadnutia rady kvality SZU v talárovni.   

o Pripraviť sa na návštevu pracovnej skupiny SAA VŠ. 
o Zdokumentovať rady kvality fakúlt na webových stránkach fakúlt – zverejniť zloženie členov rady 

kvality fakúlt, štatúty a rokovacie poriadky rady kvality fakúlt, zápisnice zo zasadnutí rád kvality 
fakúlt a ich harmonogramy činností, uviesť odkaz na webových stránkach fakúlt na vnútorné 
predpisy týkajúceho sa VSK SZU. 

o Prehodnotiť členov rady kvality SZU a podať rektorovi kandidátov na nových členov rady kvality 
SZU. 

o Pripraviť sa novelizovanie vnútorných predpisov do 31. augusta 2023. 
 
Záver 
Predsedníčka rady kvality poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí aj za celoročnú prácu v rade 
kvality SZU a ukončila zasadnutie rady kvality SZU s prianím všetkého dobrého. 
 
V Bratislave 14. decembra 2022 
 
Zapísala: 
JUDr. Janka Al Henami 
 
Overila:  
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. 
 
 
 

                                                                    prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 
                                                                        predsedníčka 

 
 
Príloha: 
Prezenčná listina 


