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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 2021/2022. 

 

AS SZU v priebehu akademického roka 2021/2022 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):  

 Bianka Baláková (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  (LF) 

Lenka Holčíková (FOaZOŠ) 

Lucia Franková (FOaZOŠ) do 31. augusta 2022        

Martina Chrebetová (LF) 

Mgr. Dagmar Karaffová (FZ) 

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

Bc. Tatiana Tapajčíková (FZ) 

Mgr. Michaela Ticháková  (FVZ) 

Stanislava Zemanovičová (FOaZOŠ) od 02. septembra 2022 
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AS SZU v priebehu akademického roka 2021/2022 zasadal 5 krát (4 riadne zasadnutia,  

1 mimoriadne zasadnutie) boli zrealizované  3 hlasovania per rollam a 2 krát sa vyjadroval 

k návrhom vnútorných predpisov SZU.  

• riadne zasadnutie AS SZU  – 07. október 2021 

• riadne zasadnutie AS SZU  – 11. november 2021 

• mimoriadne zasadnutie    –  02. december 2021 

• hlasovanie per rollam AS SZU  – 09. marec – 14. marec  2022 

• hlasovanie per rollam AS SZU   – 15. marec – 18. marec  2022 

• riadne zasadnutie    – 24. marec 2022 

• riadne zasadnutie    – 19. máj 2022 

• vyjadrenia sa členov AS SZU  

k návrhom vnútorných predpisov SZU  – 13. apríl – 19. apríl  2022 

• vyjadrenie sa členov AS SZU  

k návrhom vnútorných predpisov  – 10. jún – 13. jún 2022 

• hlasovanie per rollam AS SZU   –  18. júl – 22. júl  2022 

 

Chronologický prehľad hlavných bodov programov a uznesení z riadnych a mimoriadnych 

zasadnutí AS SZU, hlasovaní per rollam AS SZU a vyjadrovaní sa členov AS SZU k návrhom 

vnútorných predpisov SZU dominantne súvisiacich s vnútorným systémom zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 07. 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 2021/2022. 

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 10. októbra 2021.  

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

v jednotlivých  študijných   programoch  v akademickom roku 2021/2022. 

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 

2021/2022. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie členov do Rady pre vnútorný 

systém zabezpečovania  kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil nadpolovičným počtom platných hlasov 

prítomných členov AS SZU návrh prof. MUDr. Petra Šimka CSc., rektora SZU, na 
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vymenovanie členov do Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

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

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil nadpolovičným počtom platných hlasov 

prítomných členov AS SZU návrh prof. MUDr. Petra Šimka CSc., rektora SZU,  

na odvolanie členov z Vedeckej rady SZU. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na odvolanie prorektora pre vedu, výskum a styk 

so zahraničím. 

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil nadpolovičným počtom platných hlasov 

prítomných členov AS SZU návrh prof. MUDr. Petra Šimka CSc., rektora SZU, rektora SZU  

na odvolanie na odvolanie prorektora  pre vedu, výskum a styk so zahraničím. 

6. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu vnútorný systém zabezpečovania  kvality 

vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Uznesenie:  AS SZU prerokoval návrh vnútorného predpisu vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

7. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu SZU vytváranie, úprava a schvaľovanie 

študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre 

vysoké školstvo. 

       Uznesenie:  AS SZU prerokoval návrh vnútorného predpisu úprava a schvaľovanie 

študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre  pre vysoké 

školstvo. 

8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu štatútu Fakulty ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave   

Uznesenie:  AS SZU schválil návrh štatútu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií SZU v Bratislave  počtom 16 súhlasných platných hlasov prítomných 

členov AS SZU. 

9. Vyhlásenie riadnych volieb na funkciu zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl na 

volebné obdobie 2021 – 2024 zo študentskej časti Akademického senátu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

AS SZU vyhlásil  riadne voľby na funkciu zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl na 

volebné obdobie 2021 – 2024 zo študentskej časti Akademického senátu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Informácie bolí zverejnené na webovom sídle SZU.  

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 11. NOVEMBER 2021 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU: 

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

v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil nadpolovičným počtom platných hlasov 

prítomných členov AS SZU návrh prof. MUDr. Petra Šimka CSc., rektora SZU, na 

vymenovanie nových členov Vedeckej rady SZU. 
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2. Voľby zástupcu/delegáta zo študentskej časti Akademického senátu SZU  

do Študentskej rady vysokých škôl  na volebné obdobie 2021–2024. 

Uznesenie: Študentská časť AS SZU v tajnom hlasovaní zvolila zástupcu/delegáta zo 

študentskej časti Akademického senátu SZU do Študentskej rady vysokých škôl  na volebné 

obdobie 2021–2024 nadpolovičným počtom prítomných členov. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu smernice o udeľovaní finančných prostriedkov  

na riešenie vnútorných grantov SZU. 

Uznesenie: Akademický senát SZU schválil návrh smernice o udeľovaní finančných 

prostriedkov na riešenie vnútorných grantov SZU počtom 14 súhlasných platných hlasov 

prítomných členov AS SZU. 

 

MIMORIADNE ZASADNUTIE AS SZU  – 02. DECEMBER 2021 

Hlavné body a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia AS SZU: 

1. Prerokovanie a schválenie návrhu na odvolanie členov z Vedeckej rady SZU 

v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU v tajnom hlasovaní schválil, nadpolovičným počtom platných 

súhlasných hlasov online pripojených členov AS SZU, návrh prof. MUDr. Petra Šimka CSc., 

rektora SZU, na odvolanie členov z Vedeckej rady SZU. 

2. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu posudzovanie študijných programov  

a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Uznesenie:  AS SZU prerokoval návrh vnútorného predpisu posudzovanie študijných 

programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a náležité prílohy k tomuto návrhu.  

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM AS SZU – 09. – 14. MAREC 2022 

Predmet hlasovania per rollam:  

Vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného monitorovania, periodického 

hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej 

zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

Uznesenie: AS  SZU schválil vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného 

monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave počtom 15 súhlasných platných hlasov 

hlasujúcich členov AS SZU per rollam. 
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HLASOVANIE PER ROLLAM AS SZU – 15. – 18. MAREC 2022 

Predmet hlasovania per rollam:  

Zásady rokovania  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo odvolanie 

rektora. 

Uznesenie: AS  SZU schválil Zásady rokovania  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie alebo 

odvolanie rektora počtom 14 súhlasných platných hlasov hlasujúcich členov AS SZU per rollam. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 24. MAREC 2022 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU 

1. Vyjadrenie sa členov AS SZU k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

AS SZU sa vyjadril k návrhu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky na vymenovanie 

rektora SZU v súlade s § 45 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlasne sa vyjadrilo 16 prítomných členov AS 

SZU, nesúhlasne sa vyjadrilo 0 členov AS SZU. 

2. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu smernice o zásadách, postupe a kritériách pre 

akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU schválil návrh smernice o zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu 

špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

počtom 16 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS SZU – 19. MÁJ 2022 

Hlavné body a uznesenia z riadneho zasadnutia AS SZU 

1. Vyjadrenie sa k návrhu na vymenovanie prorektora pre vedu, výskum a styk so 

zahraničím. 

Uznesenie: AS SZU sa vyjadril k návrhu Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora 

SZU na vymenovanie nového člena Vedeckej rady SZU. 

2. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SZU za rok 2021. 

Uznesenie: Akademický senát SZU schválil Výročnú správu o činnosti SZU za rok 2021 

počtom 14 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu vnútorného predpisu pravidlá výberu 

vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov a školiteľov záverečných 

prác na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Uznesenie: Akademický senát SZU schválil návrh vnútorného predpisu pravidlá výberu 

vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov a školiteľov záverečných prác 

na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave počtom 14 súhlasných platných hlasov 

prítomných členov AS SZU. 
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4. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu v organizačnej štruktúre SZU  

v Bratislave. 

Uznesenie: Akademický senát SZU schválil návrh na zmenu v organizačnej štruktúre SZU 

v Bratislave počtom 14 súhlasných platných hlasov prítomných členov AS SZU. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie Dlhodobého zámeru Slovenskej zdravotníckej univerzity 

na obdobie rokov 2022 – 2028. 

Uznesenie: Akademický senát SZU schválil Dlhodobý zámer Slovenskej zdravotníckej 

univerzity na obdobie rokov 2022 – 2028 počtom 14 súhlasných platných hlasov prítomných 

členov AS SZU. 

6. Prerokovanie návrhu štatútu etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave. 

Uznesenie: Akademický senát SZU prerokoval návrh štatútu etickej komisie Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

7. Prerokovanie návrhu etického kódexu Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave. 

Uznesenie: Akademický senát SZU prerokoval návrh etického kódexu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

8. Vyhlásenie volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej 

časti akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026. 

Vyhlásenie volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti 

akademickej obce fakúlt SZU do AS SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026 bolo zverejnené 

na web sídle SZU a úradnej výveske AS SZU a zaslané na dekanáty fakúlt SZU.  

 

VYJADRENIE SA ČLENOV AS SZU  K NÁVRHOM VNÚTORNÝCH PREDPISOV 

SZU – 13. – 19. APRÍL  2022 

Návrhy vnútorných predpisov, ku ktorým sa AS SZU vyjadroval: 

1. Pravidlá pre habilitačné konanie  a konanie  na vymenúvanie profesorov na  

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU sa k návrhu vnútorného predpisu vyjadril bez pripomienok v počte  

17 členov AS SZU. 

2. Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

Uznesenie: AS SZU sa k návrhu vnútorného predpisu vyjadril bez pripomienok v počte   

17 per rollam hlasujúcich členov AS SZU. 

3. Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v 

habilitačných a inauguračných konaniach na  Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave. 

Uznesenie: AS SZU sa k návrhu vnútorného predpisu vyjadril  v počte 15 členov AS  SZU. 

Jedna pripomienka bola neplatná. 
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VYJADRENIE SA AS SZU K NÁVRHOM VNÚTORNÝCH PREDPISOV SZU – 10. – 

13. JÚN 2022 

Návrhy vnútorných predpisov, ku ktorým sa AS SZU vyjadroval: 

1. Pravidlá prijímacieho konania. 

Uznesenie:  AS SZU sa k návrhu vnútorného predpisu vyjadril bez pripomienok v počte  

17 per rollam vyjadrujúcich sa členov AS SZU. 

2. Pravidlá preskúmavania podnetov študentov na Slovenskej zdravotníckej univerzite 

v Bratislave 

Uznesenie: AS SZU sa k návrhu vnútorného predpisu vyjadril bez pripomienok v počte  

17 per rollam vyjadrujúcich sa členov AS SZU. 

3. Pravidlá hodnotenia študentov učiteľmi  na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 

Bratislave 

Uznesenie: AS SZU sa k návrhu vnútorného predpisu vyjadril bez pripomienok v počte  

17 per rollam   vyjadrujúcich sa členov AS SZU.  

 

HLASOVANIE PER ROLLAM AS SZU – 18. – 22. JÚL 2022 

Predmet hlasovania per rollam:   

Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku SZU. 

Uznesenie: AS  SZU schválil návrh dodatku č. 3 k organizačnému poriadku SZU počtom 1 

8 súhlasných platných hlasov hlasujúcich členov AS SZU per rollam. 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava  26. september  2022 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.  

  predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity   

   v Bratislave 

 


