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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 činnosti AS SZU za akademický rok 2020/2021. 

 

AS SZU v priebehu akademického roka 2020/2021 pracoval v zložení 20 členov – 12 členov za 

zamestnaneckú časť akademickej obce SZU a 8 členov za študentskú časť akademickej obce 

SZU (za každú fakultu SZU 5 členov – 3 členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce SZU 

a 2 členovia za študentskú časť akademickej obce SZU).   

 

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.  Bc. Šárka Tomková  (FZ) – podpredseda AS SZU 

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

 

Predsedníctvo: člen AS SZU (študentská časť):  

Jozef Imrišek  (LF) – podpredseda AS SZU  

 

Členovia AS SZU (zamestnanecká časť):  

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.  (LF)  

Mgr. Soňa Feiková (FZ) 

PhDr. Klára Gebeová, PhD. (FOaZOŠ)   

PhDr. Jana Havlová, PhD. (FOaZOŠ)   

PhDr. Jana Lauková, PhD.  (FZ)  

MUDr. Michal Magala, PhD. (LF) 

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. (FVZ) 

RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. (FVZ) 

  

Členovia AS SZU (študentská časť): 

Bianka Baláková  (FOaZOŠ) 

Mgr. Juraj Dudáš (FZ) 

Lucia Franková (FOaZOŠ) od 26. mája 2021        
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Martina Chrebetová (LF) 

Mgr. Dagmar Karaffová (FZ) 

Mgr. Eva Kyselová (FOaZOŠ) od 25. mája 2021 

Bc. Dávid Magvaš (FVZ) od 22. januára 2021 

Mgr. Michaela Ticháková  (FVZ) 

Mgr. Andrej Vyskoč  (FVZ) do 21. januára 2021 

       

AS SZU v priebehu akademického roka 2020/2021 zasadal 4 krát: 

• riadne zasadnutie AS SZU – 01. október 2020, 

• riadne zasadnutie AS SZU – 26. november 2020, 

• hlasovanie per rollam AS SZU – 02. december – 04. december  2020, 

• riadne zasadnutie AS SZU – 18. február 2021 on-line forma prostredníctvom aplikácie 

MicrosoftTeams (riadne naplánované zasadnutie AS SZU dňa  18. februára 2021 sa 

neuskutočnilo prezenčnou formou vzhľadom na  epidemiologickú situáciu v SR  

v súvislosti  s výskytom a šírením koronavírusu Covid-19), 

• riadne zasadnutie AS SZU  – 15. apríl 2021  on-line forma prostredníctvom aplikácie 

MicrosoftTeams (riadne naplánované zasadnutie AS SZU dňa  15. apríla 2021 sa 

neuskutočnilo prezenčnou formou vzhľadom na  epidemiologickú situáciu v SR  

v súvislosti  s výskytom a šírením koronavírusu Covid-19). 

Chronologický prehľad hlavných bodov programov a uznesení z riadnych a mimoriadnych 

zasadnutí AS SZU a z hlasovania per rollam AS SZU. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 01. október 2021 

 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Predloženie správy o činnosti Akademického senátu  Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave  za akademický rok 2019/2020. 

Správa o činnosti  Akademického senátu   Slovenskej zdravotníckej  univerzity v  Bratislave   

za akademický rok 2019/2020 bola zverejnená na verejne prístupnom mieste (úradnej  

výveske AS SZU)  a webovom sídle SZU v Bratislave dňa 05. októbra 2020.  

2. Informácie o počtoch prihlásených študentov a študentov platiacich za štúdium  

v jednotlivých  študijných   programoch  v akademickom roku 2020/2021. 
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Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., prorektorka pre pregraduálne štúdium, poskytla 

informáciu o počtoch prihlásených uchádzačov, prijatých študentov a zapísaných študentov 

do dennej a externej formy štúdia na jednotlivých fakultách SZU v akademickom roku 

2020/2021. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady SZU. 

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil návrh prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., 

rektora SZU, na vymenovanie nových členov Vedeckej rady SZU  nadpolovičným počtom 

platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na odvolanie členov Vedeckej rady SZU. 

5. Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil návrh prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., 

rektora SZU, na odvolanie členov Vedeckej rady SZU  nadpolovičným počtom platným 

hlasov prítomných členov  AS SZU. 

6. Prerokovanie  a schvaľovanie návrhu na zmenu  štruktúry rektorátneho pracoviska  SZU. 

Uznesenie: AS SZU schválil návrh na zmeny štruktúry rektorátnych pracovísk SZU počtom 

18 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 26. NOVEMBER 2020 

 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Návrh a schvaľovanie smernice o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl. 

Uznesenie: AS SZU schválil zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl počtom 18 

súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

2. Návrh a schvaľovanie dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku AS SZU. 

Uznesenie: AS SZU schválil dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku AS SZU počtom  

18 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

3. Návrh a schvaľovanie termínov riadnych zasadnutí AS SZU v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021. 

Uznesenie: AS SZU schválil termíny riadnych zasadnutí AS SZU v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021 počtom 18 súhlasných platných hlasov prítomných členov  

AS SZU. 
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HLASOVANIE PER ROLLAM  – 02. – 04. DECEMBER 2020 

 

Predmet hlasovania per rollam a uznesenie: 

1. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry SZU – vytvorenie nového pracoviska Centra  

 pre podporu vnútorného systému kvality 

Uznesenie: AS SZU schválil návrh na zmenu organizačnej štruktúry SZU – vytvorenie 

nového pracoviska Centra pre podporu vnútorného systému kvality počtom 18 súhlasných 

platných hlasov hlasujúcich členov AS SZU per rollam. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 18. FEBRUÁR  2021 

 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Hodnotenie dištančného vzdelávania na fakultách SZU počas pandémie COVID–19.  

Dekani fakúlt SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. (FVZ), doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, 

PhD., MPH, mim. prof. (FZ), doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. (LF) a prodekanka  

doc. PhD. Hana Padyšáková,  PhD. (poverená Dr. h. c. prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc., 

dekankou FOaZOŠ) informovali o technickom a organizačnom zabezpečení vzdelávania na 

fakultách SZU počas epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19. 

2. Informácia o príprave implementácie štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry 

vysokých škôl SAAVŠ do vnútorného systému kvality na SZU. 

Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof., prorektorka pre pregraduálne štúdium, 

oboznámila členov AS SZU o legislatívnych východiskách, pracovnej komisii pre 

implementáciu vnútorného systému kvality na SZU, procesných krokoch a časovej osi 

zosúlaďovania vnútorného systému kvality SZU s akreditačnými štandardmi vydanými 

Slovenskou akreditačnou agentúrou vysokých škôl. 

3. Hodnotenie publikačných a projektových výstupov na SZU za obdobie rokov 2015–2020. 

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím 

informoval členov AS SZU o publikačných a projektových výstupoch na SZU za obdobie 

rokov 2015–2020.  Poskytol  numerický  prehľad  publikovaných  výstupov za  SZU v roku  

2020 v jednotlivých odborných časopisoch (indexovaných v databáze WOS), jednotlivých 

kategóriách publikačnej činnosti a poukázal na konkrétnych učiteľov s kvalitnými 

publikačnými výstupmi. Skonštatoval, že projektová činnosť je podmienená plnením 

finančných záväzkov SZU a poukázal na problém finančnej poddimenzovanosti SZU.  

https://fzszu.sk/katedry/katedra-osetrovatelstva/beata-frcova/
https://fzszu.sk/katedry/katedra-osetrovatelstva/beata-frcova/
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RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 15. APRÍL  2021 

 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SZU za rok 2020. 

Uznesenie: AS SZU schválil Výročnú správu o činnosti SZU za rok 2020 počtom 16 

súhlasných platných hlasov online pripojených  členov AS SZU.  

2. Správa o hospodárení SZU za rok 2020 – Ing. Igor Naňo, MPH, kvestor SZU.   

Ing. Igor Naňo, MPH, kvestor SZU, odprezentoval správu o hospodárení za rok 2020   – 

hlavné ekonomické problémy na riešenie v roku 2020, finančné ukazovatele k 01.01.2020, 

stratégia výdavkov (rozhodujúce položky, opravy, rekonštrukcie, opravy a služby), SZU 

v boji s pandémiou, celkové výnosy k 31.12.2020, dlhodobé podfinancovávanie SZU  

a hlavné ekonomické problémy na riešenie v roku 2021. 

3. Návrh a schválenie termínov riadneho zasadnutia AS SZU v zimnom semestri 

akademického roka 2021/2022. 

Uznesenie: AS SZU schválil termíny riadneho zasadnutia AS SZU v letnom semestri 

akademického roka 2021/2022 počtom 16 súhlasných platných hlasov online pripojených  

členov AS SZU. 

 

MIMORIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 27. MÁJ 2021 

 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady SZU v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil návrh prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., 

rektora SZU, na vymenovanie nových členov Vedeckej rady SZU v Bratislave 

nadpolovičným počtom platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

2. Prerokovanie štatútu Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU prerokoval štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

3. Prerokovanie rokovacieho poriadku Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
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4. Uznesenie: AS SZU prerokoval rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania  kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava  23. august  2021 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.  

  predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity   

   v Bratislave 

 


