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Akademický senát Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len AS FOaZOŠ 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 2016/2017. 

AS FOaZOŠ  SZU v priebehu akademického roka 2016/2017 pracoval v zložení 11 členov – 

7 členov za zamestnaneckú časť a 4 členov za študentskú časť   

 

AS FOaZOŠ SZU v  priebehu akademického roka 2016/2017 zasadal 5 krát: 

 riadne zasadnutie FOaZOŠ SZU -  3. novembra  2016 

 riadne zasadnutie FOaZOŠ SZU - 8. decembra 2016 

 mimoriadne zasadanie FOaZOŠ SZU - 1. februára  2017 

 riadne zasadanie FOaZOŠ SZU - 20. apríla  2017 

 riadne zasadanie FOaZOŠ SZU - 5. júna  2017  

 

 AS FOaZOŠ SZU v  priebehu akademického roka 2016/2017 hlasoval spôsobom  „per 

rollam“ 1 krát 

 hlasovanie spôsobom „per rollam“ 14. júna 2017 – 20. júna 2017 

Predsedníctvo akademického senátu (ďalej „PAS“) zasadalo podľa potreby, spravidla vždy 

pred zasadaním AS FOaZOŠ SZU. Na jednotlivé zasadania AS FOaZOŠ SZU bol pripravený 

program, ktorý bol prerokovaný v PAS a schválený v AS FOaZOŠ SZU. Podkladové materiály 

k dôležitým bodom boli členom AS FOaZOŠ SZU zasielané písomne. Štruktúra zasadania AS 

FOaZOŠ SZU bola rovnaká - po otvorení zasadania a schválení programu, kontrole účasti a 

uznášaniaschopnosti AS FOaZOŠ SZU, kontrole zápisnice a plnenia uznesení z 

predchádzajúceho zasadania, boli prerokovávané aktuálne otázky predložené vedením fakulty, 

prípadne otázky a problémy predložené PAS alebo členmi AS FOaZOŠ SZU. Zasadaní sa 

podľa potreby zúčastňovala dekanka a prodekani FOaZOŠ. Priebeh rokovaní bol podrobne 

zdokumentovaný v zápisniciach, ktoré boli zverejnené na Úradnej výveske AS FOaZOŠ SZU. 

Účasť na zasadaniach spĺňala podmienky uznášania schopnosti AS FOaZOŠ SZU.  

 

Chronologický prehľad zasadnutí AS FOaZOŠ  SZU a hlavných bodov programov a uznesení 
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RIADNE ZASADNUTIE AS FOaZOŠ SZU – 3. NOVEMBRA  2016 

 

Hlavné body riadneho zasadnutia AS FOaZOŠ  SZU 

 

1. Odovzdanie Osvedčenia o zvolení  členom študentskej časti AS FOaZOŠ. Predsedníčka 

AS doc. MUDr. K. Gazdíková, PhD., MHA, MPH,  mim. prof. odovzdala osvedčenie 

novozvoleným členom AS FOaZOŠ študentskej časti: M. Májekovi,  M. Mruškovičovi, T. 

Ravaszovi a popriala im veľa úspechov. Zároveň poďakovala predsedníčke volebnej 

komisie Bc. P. Zekuciovej za organizáciu volieb zástupcov do AS FOaZOŠ študentskej 

časti Akademickej obce. Doplňujúce voľby do Akademického senátu fakulty a voľby 

zástupcov fakulty do Akademického senátu univerzity za študentskú časť akademickej 

obce, FOaZOŠ SZU sa realizovali v náhradnom termíne,  dňa 25. októbra 2016, ktorý bol 

schválený členmi AS FOaZOŠ per rollam 19. septembra 2017.  

2. Predloženie Výročnej  správy AS FOaZOŠ SZU za akademický rok 2015/2016 – 

predkladateľka predsedníčka AS FOaZOŠ   doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, 

MPH, mim. prof. AS fakulty zobral na vedomie informáciu o predložení Výročnej  správy 

AS FOaZOŠ SZU za akademický rok 2015/2016.  

 

RIADNE ZASADNUTIE AS FOaZOŠ SZU - 8. DECEMBRA 2016 

 

Hlavné body riadneho zasadnutia AS FOaZOŠ  SZU 

 

1. Voľba podpredsedu predsedníctva Akademického senátu  študentskej časti AS FOaZOŠ. 

Členovia AS FOaZOŠ študentskej časti si zvolili svojho zástupcu za podpredsedu 

predsedníctva AS FOaZOŠ  M. Májeka. 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu „Pravidlá doktorandského štúdia“ Fakulty 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave – predkladateľka 

dekanka FOaZOŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. AS FOaZOŠ schválil 

Pravidlá doktorandského štúdia Fakulty ošetrovateľstva  a zdravotníckych odborných 

štúdií SZU v Bratislave plným počtom hlasov prítomných členov. 
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3. Schválenie časové plánu zasadania AS FOaZOŠ SZU v letnom semestri akademického 

roka 2016/2017. AS FOaZOŠ schválil časový plán  zasadania AS FOaZOŠ SZU v letnom 

semestri akademického roka 2016/2017: 2. marca 2017 a 20. apríla 2017 o 13:00 plným 

počtom hlasov prítomných členov. 

 

MIMORIADNE ZASADNUTIE AS FOaZOŠ SZU – 1. FEBRUÁRA  2017 

 

Hlavné body riadneho zasadnutia AS FOaZOŠ  SZU 

 

1. Predloženie a prerokovanie záverov z mimoriadneho Rozšíreného kolégia rektora SZU     

z 27.1.2017 – predkladateľ predsedníčka AS FOaZOŠ doc. MUDr. Katarína Gazdíková, 

PhD., MHA, MPH, mim. prof. Predsedníčka AS FOaZOŠ informovala členov AS 

FOaZOŠ o záveroch z mimoriadneho Rozšíreného kolégia rektora SZU z 27.1.2017, z 

ktorého zápisnica bola pred zasadaním zaslaná členom AS FOaZOŠ na preštudovanie.  

Predmetom  rokovania bol návrh prípravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky (MZ SR) odčleniť Lekársku fakultu (LF SZU) pod Lekársku fakultu Univerzity 

Komenského (LF UK) s eventuálnym prechodom ostatných fakúlt SZU do Banskej 

Bystrice, ktoré vyvstalo zo stretnutia na MZ SR dňa 16. januára 2017. Ďalej predsedníčka 

AS  FOaZOŠ informovala, že dňa 17.1.2017 bola generálnym riaditeľom Úradu pre 

riadenie podriadených organizácií MZ SR Ing. Borisom Mrekajom vznesená písomná 

požiadavka na  rektora SZU v Bratislave poskytnúť detailné podklady, týkajúce sa štúdia, 

štruktúry pracovných miest pedagogických zamestnancov, zamestnancov vo výskume,  

nepedagogických zamestnancov, zoznam grantových úloh a súpis hnuteľného a 

nehnuteľného majetku, ktoré si vyžiadal dekan LF UK  prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

Rektor SZU upozornil na fakt, že ide o detailné informácie o SZU, ktoré z právneho 

hľadiska žiadna inštitúcia v záujme sebazáchovy nemá zverejňovať a súčasne ich 

zverejnenie môže spustiť animozity. Predsedníčka AS FOaZOŠ informovala, že z 

Mimoriadneho kolégia rektora SZU vyplynuli úlohy pre AS FOaZOŠ a to: rektor  žiada 

okamžité zasadnutie Akademických senátov fakúlt a Akademického senátu SZU z dôvodu 

oboznámenia všetkých členov senátov o pripravovanej transformácii LF SZU pod LF UK 

s vyjadrením ich stanoviska.  
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2. Návrh riešenia situácie vzniknutej v súvislosti s navrhovaným presunom nelekárskych 

študijných odborov do Banskej Bystrice  - predkladala dekanka FOaZOŠ SZU Dr. h. c. 

prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. Pani dekanka informovala, že, i keď vedenia fakúlt 

neboli vyzvané na zaujatie stanoviska, vedenie našej fakulty k danej situácii vypracovalo 

stanovisko, v ktorom prezentuje svoj jednomyseľný názor. Následne oboznámila 

prítomných s úplným znením tohto materiálu. Vedenie FOaZOŠ je za zachovanie 

všetkých fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ako  štátnej rezortnej 

vysokej školy. V prípade, že nebude možné zachovanie SZU ako štátnej vysokej školy v 

pôsobnosti MZ SR, prikláňa sa k transformácii Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave ako celku na verejnú vysokú školu v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. AS FOaZOŠ schválil plným počtom hlasov 

prítomných členov podporu stanoviska vedenia FOaZOŠ za zachovanie všetkých fakúlt 

Slovenskej zdravotníckej univerzity, ako štátnej rezortnej vysokej školy, so sídlom v 

Bratislave. V prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR nebude mať záujem ponechať 

Slovenskú zdravotnícku univerzitu vo svojom rezorte, navrhujeme presunúť SZU ako 

celok do rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako verejnú vysokú 

školu so sídlom v Bratislave.  

3. Stanovisko  AS FOaZOŠ SZU k záverom mimoriadneho Rozšíreného kolégia rektora 

SZU z 27.1.2017. AS FOaZOŠ schválil stanovisko k záverom mimoriadneho Rozšíreného 

kolégia rektora SZU z 27.1.2017 plným počtom hlasov prítomných členov v znení: 

4. Akademický senát FOaZOŠ SZU v Bratislave je za zachovanie všetkých fakúlt  

Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Bratislave ako  štátnej rezortnej vysokej 

školy.  V prípade, že nebude možné zachovanie SZU ako štátnej vysokej školy je za 

transformovanie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  so sídlom v Bratislave 

ako celku na verejnú vysokú školu v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. V plnej miere sa stotožňuje so  Stanoviskom  vedenia 

FOaZOŠ SZU v Bratislave. Akademický senát FOaZOŠ SZU v Bratislave zaväzuje 

rektora SZU, aby konal v zmysle záverov mimoriadneho zasadania AS FOaZOŠ SZU v 

Bratislave – tzn. zachovanie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ako celku. 
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RIADNE ZASADNUTIE AS FOaZOŠ SZU – 20. APRÍLA  2017 

 

Hlavné body riadneho zasadnutia AS FOaZOŠ  SZU 

 

1. Informácia o registrácii Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity. Predsedníčka AS 

FOaZOŠ informovala o registrácii vnútorných predpisov – Štatútu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

(MZ SR) dňa 22.2.2017. 

2. Správa o činnosti Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. AS FOaZOŠ zobralo na 

vedomie Správu o činnosti Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. 

 

RIADNE ZASADNUTIE AS FOaZOŠ SZU – 5. JÚNA  2017  

 

Hlavné body riadneho zasadnutia AS FOaZOŠ  SZU 

 

1. Privítanie nového člena AS FOaZOŠ SZU. Predsedníčka AS FOaZOŠ informovala o 

riadnom ukončení magisterského štúdia členky študentskej časti Bc. P. Zekuciovej, čím jej 

členstvo v AS zaniklo. Zároveň privítala nového člena, zvoleného ako náhradníka, v 

doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FOaZOŠ  Bc. M. Bíma a zaželala mu veľa 

úspechov  pri práci v AS.  

 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu Výročnej  správy FOaZOŠ za rok 2016 – predkladá 

dekan FOaZOŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. AS FOaZOŠ schválil Výročnú 

správu FOaZOŠ za rok 2016, bez pripomienok, plným počtom  hlasov prítomných členov. 

 

3. Informácia o akreditačnom procese. Dekanka FOaZOŠ podstúpila členom AS FOaZOŠ 

informáciu o reakareditácii doktorandského štúdia v externej forme, s uvedením doc. 

MUDr. Kataríny Gazdíkovej, PhD., MHA, MPH, mim. prof. a doc. PhDr. Jarmily 

Kristovej, PhD. MPH ako nových spolugarantov, ktorí by mali nahradiť bývalú 

zamestnankyňu doc. PhDr. Ivanu Tomkovú, PhD., MPH. Členovia AS FOaZOŠ zaujali 

súhlasné stanovisko, bez pripomienok, k navrhnutým spolugarantom doktorandského 

štúdia v externej forme. 
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4. Schválenie plánu zasadaní AS FOaZOŠ v akademickom roku 2017/2018 v zimnom 

semestri. AS FOaZOŠ schválil časový plán zasadania AS FOaZOŠ SZU v zimnom 

semestri akademického roka 2017/2018 a to 28. septembra 2017 a 30. novembra 2017 

plným počtom hlasov prítomných členov. 

 

 

HLASOVANIE SPÔSOBOM „PER ROLLAM“ 14. JÚNA 2017 – 20. JÚNA 2017 

 

 

1. Schválenie Zásad rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych  

odborných štúdií SZU – predkladateľka dekanka  FOaZOŠ SZU Dr.h.c. prof. PhDr. 

Dana Farkašová, CSc. spôsobom per rollam. 

AS FOaZOŠ schválil Zásady rigorózneho konania  na Fakulte ošetrovateľstva a 

zdravotníckych  odborných štúdií SZU celkovým počtom hlasov 9. 

 

 

 

 

 

Bratislava  28. septembra  2017 

 

 

 

 

doc.  MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, 

mimoriadny  profesor 

predseda Akademického senátu 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 
    v.r. 

 


