
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa  

o činnosti Akademického senátu  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

za akademický rok 2015/2016 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ:  

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., predseda Akademického senátu SZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 26. júl 2016 

 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

AKADEMICKÝ SENÁT  

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

 



2 Správa o činnosti Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

akademický rok 2015/2016 

 

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len AS SZU) v 

súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov predkladá správu o svojej činnosti za akademický rok 2015/2016. 

 

AS SZU v priebehu akademického roka 2015/2016 pracoval v zložení 20 členov – 12 členov 

za zamestnaneckú časť a 8 členov za študentskú časť (za každú fakultu 5 členov – 3 členovia 

za zamestnaneckú časť a 2 členovia za študentskú časť).   

Predsedníctvo: členovia AS SZU (zamestnanecká časť):  

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.  (LF) – predseda AS SZU 

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH (FVZ) – podpredseda AS SZU 

PhDr.  Jana Lauková, PhD.  (FZ) – podpredseda AS SZU 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH (FOaZOŠ) – tajomník AS SZU 

Predsedníctvo: člen AS SZU (študentská časť):  

Dušan Pastorek  (LF) – podpredseda AS SZU  

 

Členovia AS SZU (zamestnanecká časť):  

MUDr. Jozef Barinka (LF SZU) 

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD. (FZ) 

doc. MUDr. Katarína  Gazdíková, PhD., MBA, mim. prof. (FOaZOŠ) 

PhDr. Daniel Gurín (FZ) 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH (FVZ) 

doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. (FVZ) 

PharmDr. Ľubica  Majtánová (LF)  

PhDr. Elena  Žiaková, PhD. (FOaZOŠ) 

 

Členovia AS SZU (študentská časť): 

Mgr. Justína Gereová (FVZ)                    

Mgr. Dominika Hrašková (FVZ) – do 31. augusta 2015 

Stanislav Kotúček (FOaZOŠ)       

Bc. Mikuláš Marci (FOaZOŠ)      

Adam Novák (LF)        

Mgr. Júlia Ondrejková (FVZ) – od 01. septembra 2015  
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Marek Padych (FZ)   – do 13. mája 2016     

Andrej  Zachar (FZ) 

Štefan Bebjak (FZ)   – od 13. mája 2016 

 

AS SZU priebehu akademického roka 2015/2016 zasadal 6 krát a 1x hlasoval per rollam: 

 riadne zasadnutie AS SZU  – 15. október  2015 

 mimoriadne zasadnutie AS SZU – 26. november  2015  

 hlasovanie per rollam AS SZU  – 03. – 04. december 2015  

 riadne zasadnutie AS SZU  – 28. január 2016 

 riadne zasadnutie AS SZU  – 17. marec 2016 

 riadne zasadnutie AS SZU   – 05. máj 2016  

 mimoriadne zasadnutie AS SZU – 26. máj 2016    

 

Chronologický prehľad hlavných bodov programov a uznesení zasadnutí AS SZU. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 15. OKTÓBER 2015 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Predloženie Správy o činnosti Akademického senátu  Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave za akademický rok 2015/2016. 

Správa o činnosti Akademického senátu  Slovenskej zdravotníckej univerzity za 

akademický rok 2015/2016 bola zverejnená na verejne prístupnom mieste a webovom 

sídle SZU v Bratislave. 

2. Zásady výberového konania  na obsadzovanie pracovných miest  vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov. 

Akademický senát  SZU AS schválil vnútorný predpis – Zásady výberového konania  na 

obsadzovanie pracovných miest  vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov s implementovanými schválenými pozmeňujúcimi návrhmi (13 platných 

hlasov).  
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MIMORIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 26. NOVEMBER 2015 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Prerokovanie a schválenie Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(upravená  a doplnená verzia  v zmysle požiadaviek MZ SR). 

Akademický senát SZU schválil  upravenú a doplnenú verziu  Štatútu  Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave s implementovanými schválenými pozmeňovacími 

návrhmi (16 platných hlasov). 

2. Voľba nového člena do Vedeckej rady SZU v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019 

– prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 

AS SZU schválil prof. MUDr. Annu Remkovú, DrSc. za člena Vedeckej rady SZU 

v Bratislave (16 platných  hlasov).  

 

HLASOVANIE PER ROLLAM AS SZU – 03. – 04. DECEMBER 2015 

Predmet hlasovania per rollam: 

1. Pozmeňovací návrh  k čl. 14 Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Akademický senát SZU schválil  pozmeňovací návrh  k čl. 14 Štatútu  Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave  (12 platných hlasov). 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 28. JANUÁR  2016 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Informácie zo Spoločného zasadania Akreditačnej komisie a Slovenskej rektorskej 

konferencie.  

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, poskytol informačný prierez o: 

a) záveroch a uzneseniach prijatých na 73. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a 

spoločných vyhláseniach rektorov  českých a slovenských vysokých škôl a univerzít 

vyplývajúce zo zasadnutia Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej 

konferencie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 03. –  04. decembra 2015, 

b) záveroch a uzneseniach, ktoré boli prijaté na zasadnutí Rady vysokých škôl SR, ktoré 

sa konalo dňa 01.decembra 2015. 

2.  Prehľad  riešených vedecko–výskumných projektov v roku 2015 – finančný prínos pre SZU.     

 Predpoklady riešenia projektov  na rok 2016. 
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Doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím, 

sprostredkoval informácie týkajúce sa vedecko– výskumných projektov v roku 2015 

a pokračujúcich a plánovaných vedecko–výskumných projektov v roku 2016. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 17. MAREC 2016 

Hlavné body a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Prerokovanie a schválenie vnútorného predpisu 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 (upravená  a doplnená verzia  v zmysle požiadaviek MZ SR). 

Akademický senát SZU schválil  upravenú a doplnenú verziu vnútorného predpisu 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  (15 platných hlasov).  

2. Prerokovanie a schválenie návrhu členov Disciplinárnej komisie SZU. 

Akademický senát SZU schválil členov do Disciplinárnej komisie SZU v Bratislave 

v nasledovnom zložení: 

doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof. 15 súhlasných platných hlasov  

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 15 súhlasných platných hlasov  

Mgr. Mária Fogašová 15 súhlasných platných hlasov 

Lucia Olejárová (FOaZOŠ)         15 súhlasných platných hlasov 

Martin Zapalač (FVZ)  11 súhlasných platných hlasov  

Natália Poničanová (LF)  11 súhlasných platných hlasov  

Katarína Lipjanská (FZ)           8 súhlasných platných hlasov  

3. Správa o hospodárení  SZU. 

Ing. Igor Naňo, kvestor SZU, predložil prostredníctvom PP prezentácie aktuálnu finančnú 

situáciu SZU (celkový hospodársky výsledok SZU za obdobie rokov 2014 a 2015, vývoj 

záväzkov SZU za obdobie rokov 2014 a 2015, vplyv súčasnej situácie na budúcnosť SZU 

v oblasti hospodárenia, racionalizačné opatrenia). 
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RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 05. MÁJ 2016  

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU:  

1. Prerokovanie a schválenie Smernice rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ . 

AS SZU schválil Smernicu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ (11 platných hlasov).  

2. Prerokovanie a schválenie Smernice rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových  zariadení SZU 

v Bratislave. 

AS SZU schválil  Smernicu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o zásadách, 

postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových  zariadení SZU v Bratislave 

(11 platných hlasov). 

 

MIMRIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 26. MÁJ 2016 

Hlavné body a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia AS SZU:  

1. Prerokovanie  a schválenie Výročnej správy o činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity  

v Bratislave za rok 2015. 

AS SZU schválil Výročnú správu o činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za 

rok 2015 (17 platných hlasov). 

2. Informácie  o  hodnotení  kvality  vzdelávacieho procesu  na fakultách  SZU. 

Dekanky fakúlt SZU – Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (dekanka FOaZOŠ), doc. 

MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. (dekanka FVZ),  prof. MUDr. Anna 

Remková, DrSc. (dekanka LF) a doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH (dekanka 

FZ) sprostredkovali výsledky  hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu študentmi, ktorá bola 

na jednotlivých fakultách SZU mapovaná prostredníctvom dotazníka Hodnotenie 

vzdelávacieho procesu. 
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AS SZU v rozsahu svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave v hodnotiacom období aktívne pristupoval k riešeniu aktuálnych problémov SZU 

a spolupracoval s vedením SZU a vedením jednotlivých fakúlt. 

 

 

 

 

Bratislava  26. júl 2016 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. 

  predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity   

   v Bratislave 
 


