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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FAKULTE 

 
Názov vysokej školy a fakulty: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 
odborných štúdií 

Začlenenie vysokej školy: štátna vysoká škola univerzitného typu 
 
 
Poslanie fakulty 
   
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FOaZOŠ SZU), ako súčasť 
rezortnej vysokej školy univerzitného typu ministerstva zdravotníctva, je svojim 
zameraním orientovaná na výchovu a vzdelávanie v zdravotníckych študijných odboroch 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy. K základným úlohám fakulty 
patrí výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť vo vysokoškolskom štúdiu a v ďalšom 
vzdelávaní. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci s fakultami univerzity a so zmluvnými 
zdravotníckymi zariadeniami. Činnosť fakulty v oblasti vzdelávania vychádza z platných 
právnych noriem v oblasti vysokého školstva a zdravotníctva. Je metodicky 
usmerňovaná MZ SR. Spĺňa požiadavky na úroveň, obsah a rozsah teoretickej a 
praktickej výučby stanovený smernicou EÚ pre regulované zdravotnícke povolania, 
právnymi predpismi SR a je manažovaná tak, aby zodpovedala akreditačným 
štandardom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo kladeným na 
vzdelávanie poskytované univerzitou. Z tejto pozície vyplývajú úlohy, záväzky, ale 
i obmedzenia, ktoré nemožno analogicky porovnať s inými fakultami na Slovensku. 

FOaZOŠ SZU je etablovaná ako fakulta ponúkajúca špičkovú úroveň vzdelávania 
s priamou aplikáciou najnovších vedeckých a výskumných poznatkov do procesu 
vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia. 

Fakulta poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch: 

• v bakalárskom stupni:  
o ošetrovateľstvo 
o pôrodná asistencia 
o fyzioterapia 
o urgentná zdravotná starostlivosť 
o rádiologická technika 
o fyziologická a klinická výživa 
o dentálna hygiena 

• v magisterskom stupni:  
o ošetrovateľstvo 
o fyzioterapia 

• v doktorandskom stupni 
o ošetrovateľstvo 

• ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
• kontinuálne vzdelávanie učiteľov odborných predmetov na stredných 

zdravotníckych školách. 
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Fakulta, v súlade so svojím zameraním, ďalej vykonáva: 

• vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
• metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní,  
• publikačnú činnosť,  
• zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry, 
• konzultačnú činnosť, 
• podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva 

zdravotníctva SR, 
• spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými 

celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a 
zariadeniami tretieho sektoru, 

• spolupracuje s výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, 
zdravotníckymi zariadeniami, odbornými spoločnosťami a stavovskými 
organizáciami, 

• metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych 
školách v SR do 30. novembra 2021, 

• propaguje výsledky práce. 
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VEDENIE FAKULTY 

 
 
 
Dekanka  

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.  
– od 6. októbra 2018 
– do 31. marca 2021 

  druhé funkčné obdobie 
 
 
  prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

poverená vedením    – od 1. apríla 2021 
– do 14. júna 2021 

Akademický senát FOaZOŠ realizoval na svojom zasadaní dňa 31. mája 2021 tajnú 
voľbu dekana. Dekankou fakulty bola plným počtom hlasov prítomných členov zvolená 
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH.  

Dekankou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa na základe 
vymenovania rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity stala od 15. júna 2021 
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH vo svojom prvom funkčnom období.  
 
 
 
Prodekani 
 
Do 31. októbra 2021 jednotlivé oblasti činností FOaZOŠ zabezpečovali prodekani 
v zložení: 
 
prodekan pre vysokoškolské štúdium    

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof., poverená činnosťou 
  – od 1. októbra 2020    

prodekan pre ďalšie vzdelávanie 
PhDr. Jana Rottková, PhD., poverená činnosťou 

  – od 1. októbra 2020 

prodekan pre praktickú výučbu 
PhDr. Emília Miklovičová, PhD., poverená činnosťou 

  – od 1. októbra 2020 

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 
RNDr. Martina Valachovičová, PhD. 

 prvé funkčné obdobie  – od 1. decembra 2018 

prodekan pre zahraničné vzťahy 
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.,  

 prvé funkčné obdobie – od 15. októbra 2019 
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Štatútom FOaZOŠ SZU, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2021, boli upravené 
oblasti pôsobnosti jednotlivých prodekanov. Následne dekanka fakulty predložila AS 
FOaZOS SZU návrh na schválenie prodekanov pre dané oblasti. Senát predložený návrh 
schválil plným počtom hlasov a od 1. novembra 2021 pracovali prodekani fakulty 
v nasledovnom zložení: 
 
 
prodekan pre pedagogickú činnosť    

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.  prvé funkčné obdobie 
   

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax 
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.   prvé funkčné obdobie 

   

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.  prvé funkčné obdobie 

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie 
PhDr. Jana Rottková, PhD.   prvé funkčné obdobie 

   

prodekan pre medzinárodné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít 
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.  prvé funkčné obdobie 

  

 
 

Tajomník 
  PhDr. Andrea Písecká 
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AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY 
 

 
Akademický senát FOaZOŠ v roku 2021 vykonával svoju činnosť, na základe úspešne 
realizovaných volieb dňa 18. októbra 2018 na 4. funkčné obdobie rokov 2018 – 2022, 
členmi akademickej obce fakulty.  

 
AS FOaZOŠ SZU v priebehu roka 2021 zasadal 8-krát:  

 
- mimoriadne zasadanie 3. marca 2021 
- riadne zasadanie 23. marca 2021 
- riadne zasadanie 20. apríla 2021 
- volebné zasadnutie 31. mája 2021 
- mimoriadne zasadnutie 17. septembra 2021 
- riadne zasadnutie 12. októbra 2021 
- mimoriadne zasadnutie 25. októbra 2021 
- riadne zasadnutie 30. novembra 2021 
 

AS FOaZOŠ SZU v priebehu roka  
- hlasoval spôsobom „per rollam“ 3-krát 
- zorganizoval 2x voľby do ASF a do AS SZU 

 
 
 

Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU 
 
Predseda AS: PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD. 

   
Podpredsedovia AS: 
zamestnanecká časť AS PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. 

  

študentská časť AS Bc. Martin Mruškovič  – do 31. mája 2021 

 Lucia Franková  – od 4. júna 2021 

 

Tajomník AS: PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD. 

  

Predseda stálej volebnej komisie:   
   PhDr. Emília Miklovičová, PhD. 
       – do 13. apríla 2021 
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Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí 

 

 

Zamestnanecká časť AS Študentská časť AS 

PhDr. Bachratá Zuzana, PhD.  
od 13. 4. 2021  

Dobrotová Nikola od 4. 6. 2021 

PhDr. Ing. Bc. Dudeková Alena, PhD. Franková Lucia od 4. 6. 2021 

PhDr. Bc. Gebeová Klára, PhD. Holčíková Lenka od 4. 6. 2021  

PhDr. Havlová Jana, PhD. Horváth Viktor do 3. 6. 2021 

PhDr. Hrabčáková Janka, PhD. Jexová Simona do 3. 6. 2021 

doc. PhDr. Kristová Jarmila PhD., MPH. Bc. Mruškovič Martin do 31. 5. 2021 

PhDr. Miklovičová Emília, PhD. 
do 13.4.2021 

Šinálová Lucia do 3. 6. 2021 

PhDr. Bc. Rybárová Zuzana, PhD., MPH. Zahoranová Zuzana od 4. 6. 2021 
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VEDECKÁ RADA FAKULTY  
 
Funkciu predsedníčky vedeckej rady zastávala do 31. marca 2021 Dr. h. c. prof. PhDr. 
Dana Farkašová, CSc. 
Na základe platnej voľby dekana fakulty sa dňom 15. júna 2021 stala predsedníčkou 
vedeckej rady prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 
 
Členmi vedeckej rady FOaZOŠ boli do 30. novembra 2021:  
 

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. rádiologická technika 

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. urológia 

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. urgentná zdravotná starostlivosť 

PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD. urgentná zdravotná starostlivosť 

doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH zubné lekárstvo 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., vnútorné lekárstvo,  

MPH, MHA, mim. prof.  

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. zdravotnícka etika 

MUDr. Eva Husarovičová, PhD., MHA, MPH fyzioterapia 

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, ošetrovateľstvo 
PhD. 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD.,  ošetrovateľstvo 

MPH, mim. prof. 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. vnútorné lekárstvo 

mult. Dr. h. c. 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.  zdravotnícka etika, pediatria 

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD. fyzioterapia 

PhDr. Emília Miklovičová, PhD. ošetrovateľstvo 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.,  

mim. prof. ošetrovateľstvo 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., 
mim. prof. pôrodná asistencia 

PhDr. Jana Rottková, PhD. ošetrovateľstvo 

RNDr. Martina Valachovičová, PhD. fyziologická a klinická výživa 

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

prof. et doc. PhDr. JUDr. Dr. Robert Vlček,  
PhD., MHA, PhD., MPH právo 

MUDr. Zuzana Šajterová, PhD. fyzioterapia 

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.  fyziologická a klinická výživa,  
 vnútorné lekárstvo 
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Prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH predložila Akademickému senátu FOaZOŠ SZU 
návrh nového zloženia vedeckej rady. Na základe schválenia predloženého návrhu 
vykonávala od 1. decembra 2021 Vedecká rada FOaZOŠ  svoju činnosť v zložení: 

 

Predseda: 
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH  ošetrovateľstvo 

 
Tajomník: 

RNDr. Martina Valachovičová, PhD.   fyziolog. a klinická výživa, 
 biochémia 

Členovia: 
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.   zdravotnícka etika 

prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.    fyzioterapia 

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.    rádiologická technika 

Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH  dentálna hygiena 

doc. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD.,  vnútorné lekárstvo 
MPH, mimoriadny profesor 

doc. MUDr. Mgr. Július Hodossy, PhD.   urgentná zdrav. star. 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. zdravotnícka etika, 
pediatria 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH ošetrovateľstvo 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.   ošetrovateľstvo 

doc. PhDr. Adriana RepkovÁ, PhD.   pôrodná asistencia 

doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph. D.    rádiologická technika 

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.   fyziolog. a klinická výživa,  
   vnútorné lekárstvo 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.    fyzioterapia 

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.  ošetrovateľstvo 
(Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky,  
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) 

doc. PhDr. Martina Bašková, PhD.   pôrodná asistencia 
(Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  
Univerzita Komenského v Bratislave)    

doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD.   ošetrovateľstvo 
(Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove)  

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.   ošetrovateľstvo 
(Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne) 

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.   ošetrovateľstvo 
(Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
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ÚTVARY FAKULTY 
 
 
Fakulta zabezpečovala vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť prostredníctvom 
svojich pedagogických útvarov. Organizačnú štruktúru fakulty do 31. októbra 2021 
tvorili nasledujúce pedagogické útvary: 
 
 
Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch  

- prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., vedúca katedry, 

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých 
- PhDr. Emília Miklovičová, PhD. , vedúca katedry 

Katedra didaktiky odborných predmetov a akreditácií vysokoškolského 
vzdelávania 

- doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH,  vedúca katedry 

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie 
- doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.,  vedúca katedry 

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite 
 
Katedra anestéziológie a intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti 

o dospelých 

- PhDr. Jana Rottková, PhD., vedúca katedry 

Katedra pôrodnej asistencie  
- doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., vedúca katedry  

Katedra fyzioterapie  
- PhDr. Jana Havlová, PhD., vedúca katedry  

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti  
- MUDr. Táňa Bulíková, PhD., vedúca katedry 

Katedra rádiologickej techniky  
- PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD., vedúca katedry 

Katedra dentálnej hygieny 
- MUDr. Marek Šupler, MPH, vedúci katedry  

Ústav zdravotníckej etiky  
- prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., prednosta ústavu  

Ústav výživy  
- doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD., prednosta ústavu  

Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania 
učiteľov odborných predmetov  

- PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., prednostka ústavu  

Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností 
a akademických titulov 

  



 

 

 

11 

S cieľom zefektívniť činnosť pedagogických útvarov fakulty tak, aby boli úspešným 
článkom plnenia nových požiadaviek pre zabezpečovanie a hodnotenie vnútorného 
systému kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj nových štandardov na 
zosúlaďovanie študijných programov a odborov uskutočňovaných na fakulte, bol 
vypracovaný organizačný poriadok, ktorý schválil AS FOaZOŠ. Fakulta od 1. novembra 
2021 plní svoje úlohy prostredníctvom nasledujúcich utvarov: 

Dekanát 
Oddelenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a akreditácií 

- doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, poverená vedením oddelenia 

Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia 
- RNDr. Martina Valachovičová, PhD., poverená vedením oddelenia 

 

Katedra ošetrovateľstva  
- prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., vedúca katedry 

Subatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti  
- PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH , poverená vedením subkatedry 

Subatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie 
- doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.,  poverená vedením subkatedry 

Subatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých 
- PhDr. Emília Miklovičová, PhD., poverená vedením subkatedry 

Satedra certifikovaných pracovných činností v ošetrovateľstve 
- PhDr. Jana Rottková, PhD., poverená vedením subkatedry 

Katedra pôrodnej asistencie  
- doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., vedúca katedry  

Katedra fyzioterapie  
- PhDr. Jana Havlová, PhD., vedúca katedry  

Subatedra fyzioterapie pohybového systému 
- doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.,  poverená vedením subkatedry 

Katedra rádiologickej techniky  
- PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD., vedúca katedry 

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti  
- MUDr. Táňa Bulíková, PhD., vedúca katedry - do 30. 11. 2021 

- PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD., poverená vedením katedry 

- od 1. 12. 2021  

Katedra dentálnej hygieny 
- MUDr. Marek Šupler, MPH, vedúci katedry  

Katedra profesijného rozvoja učiteľov 
- PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., poverená vedením katedry 

Ústav zdravotníckej etiky  
- prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., prednosta ústavu  

Ústav výživy  
- doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD., prednosta ústavu  
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA PRE ŠTUDENTOV 

 
 
Na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na SZU zriadená Disciplinárna 
komisia univerzity s pôsobnosťou pre jednotlivé fakulty SZU. Disciplinárna komisia SZU 
postupuje v zmysle schváleného Disciplinárneho poriadku SZU.  

Členom uvedenej komisie za fakultu je doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., prodekanka 
pre pedagogickú činnosť. Prodekanka v spolupráci s prodekankou pre praktickú výučbu 
a klinickú prax, ako aj vedúcimi katedier, prejednávala bežné problémy týkajúce sa 
priebehu teoretickej a praktickej výučby, ktoré boli riešené rozhovorom. Po prešetrení 
neboli klasifikované ako disciplinárne priestupky študentov fakulty a neboli postúpené 
na prerokovanie Disciplinárnej komisii SZU. 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ FAKULTY 
 
 

V roku 2021 sa na FOaZOŠ SZU uskutočnili zmeny vo vedení fakulty. Na základe 
výsledku volieb zo dňa 31. mája 2021 bola do funkcie dekanky vymenovaná prof. 
PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, ktorá už viac rokov pedagogicky pôsobila na 
fakulte a súčasne bola vedúcou Katedry teórie ošetrovateľstva a manažmentu v 
nelekárskych odboroch. Mandát dekanky fakulty začal plynúť dňom 15. júna 2021. 

Vedenie fakulty počas celého roku pracovalo na zabezepčení podmienok pre úspešné 
plnenie kritérií SAAVŠ na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania. To viedlo vedenie 
fakulty k vypracovaniu nových základných vnútorných predpisov, ktoré nadobudli 
účinnosť od 1. 11. 2021: 

• Štatút, ktorý bol AS FOaZOŠ schválený 17. 9. 2021, AS SZU ho prerokoval 
a schválil 7. 10. 2021  

• Organizačný poriadok, schválený AS FOaZOŠ 12. 10. 2021 a registrovaný MZ 

SR dňa 1. 12. 2021 pod číslom S24134-2021-OV-2.   

Mimoriadna situácia počas roku 2021 a prijaté opatrenia výrazne ovplilvnili realizáciu 
plánovaných aktivít a možnosť zúčastniť sa kongresov, akcií, športových podujatií 
a súťaží. Napriek uvedenej mimoriadnej situácii sa študenti fakulty dennej formy 
bakalárskych študijných programov prejavili mimoriadne aktívne a zapojili sa do 
dobrovoľníckej činnosti, aktívne vypomáhali v rámci testovania či očkovania najmä 
v mieste ich trvalého bydliska. 

Študenti 3. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu Urgentná 
zdravotná starostlivosť sa v termíne 29. septembra - 3. októbra 2021 zúčastnili v zložení 
Martin Graňák, Patrícia Sitáriková, Dominika Kučerová a Zuzana Hamarová súťaže 
RALLYE REJVÍZ 2021, kde získali 2. miesto. Medzinárodná účasť bola tvorená 
zástupcami krajín Česko, Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, USA, Slovinsko a 
Grécko. Súťažilo  46 posádok v 4 kategóriách, celkom v 8 denných etapách, 2 nočných 
etapách a 4 etapy v súťaži Zlaté sluchátko.  

Študenti uvedeného ročníka András Zemes, Monika Kosnáčová a Mária Magulová sa 
zúčastnili 14. ročníka súťaže ,,Deň prvej pomoci“, ktorý sa konal v termíne 22. – 24. 
septembra 2021 v zámku v Hradci nad Moravicí. Súťaž bola určená pre budúcich 
zdravotníckych záchranárov, ktorí sa na svoje povolanie pripravujú v dennej forme 
vysokoškolského štúdia v Čechách a na Slovensku. Medzi 15-timi trojčlennými 
posádkami zastupovali Slovensko 3 tímy. Súťažné družstvá si svoje vedomosti a 
praktické zručnosti merali v troch súťažných etapách, počas ktorých riešili 16 
simulovaných situácií vychádzajúcich z reálnych výjazdov posádok záchrannej 
zdravotnej služby, vrátane udalostí s hromadným postihnutím osôb, vodnej záchrany, 
resuscitácie novorodenca, starostlivosti o pacienta na urgentnom príjme. 
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Ďalšou akciou, uskutočnenou 16. – 17. septembra 2021, na ktorej študenti získali 
výborné umiestnenie v medzinárodnej konkurencii, bol 9. ročník súťaže Plzenský 
pohár záchranárov 2021“ v zložení Zuzana Hamarová, Patrícia Sitáriková a Martin 
Graňák, získali 3. miesto. Na podujatí sa zúčastnilo 9 tímov českých a slovenských 
vysokých škôl. Študenti celkovo riešili 11 súťažných úloh. 
Pandémia tvrdo zasiahla do aktivít organizovaných fakultou a obmedzila možnosť účasti 
na podujatiach, ktoré museli byť zrušené. 
 
Mimoriadnou udalosťou, na ktorej sa zúčastnil Lukáš Valla, študent 3. ročníka dennej 
formy bakalárskeho študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť, bola 
záchranná akcia v noci zo 16. na 17. augusta 2021 v detskom tábore v Turčeku. 
Veterná smršť, ktorá sa prehnala, zasiahla 80 detí a 24 dospelých. Študent poskytol 
zraneným prvú pomoc pred príchodom profesionálnych posádok. Už počas štúdia 
naplno zúročil svoju odbornosť a dokázal svoje osobnostné kvality. 
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 
štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bola v roku 2021 riadená v zmysle 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa platných vnútorných predpisov univerzity.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť na fakulte bola aj v roku 2021 ovplyvnená pandémiou 
COVID – 19. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu fakulta s účinnosťou od 16. apríla 2021 upravila, 
na základe poverenia rektora SZU, harmonogram skúškového obdobia v letnom 
semestri akad. roka 2020/2021, vrátane realizácie praktickej výučby do 20. augusta 
2021. 

Výučba v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 sa riadila COVID SEMAFOR-om SZU, 
ktorý bol zverejnený na webovom  sídle SZU. Zabezpečenie vzdelávacieho procesu sa 
riadilo od 16. septembra 2021 opatreniami Systému pre monitorovanie vývoja epidémie 
a prijímania protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2. 
Výučba vo všetkých ročníkoch a vo všetkých študijných programoch sa od 16. 
septembra 2021 začala prezenčnou formou (prednášky, semináre, praktické cvičenia a 
klinická prax).  

Išlo o mimoriadne náročné obdobie z pohľadu logistického zabezepčenia praktickej 
výučby. Nevyhnutné bolo viacnásobne presúvať prax medzi jednotlivými oddeleniami 
zdravotníckych zariadení, nakoľko klinická / fyzioterapeutrická prax mohla byť 
realizovaná len na nekovidových oddeleniach. Vďaka ústretovosti poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a osobnému nasadeniu vysokoškolských učiteľov teoretických 
a praktických predmetov, ako i mentorov sa podarilo naplniť stanovené požiadavky 
praktickej výučby. 

Všetky pedagogické aktivity fakulty boli orientované tak, aby bola zabezpečená kvalita 
a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu v zmenených podmienkach.  

 

 

a) ÚDAJE O ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH 

Štúdium bolo na fakulte v roku 2021 realizované prezenčnou a dištančnou metódou, 
dennou a externou formou štúdia. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval 
s prepojením poznatkov vedeckého výskumu na zdravotnícku prax.  

Fakulta poskytovala vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných zdravotníckych 
študijných programoch v slovenskom jazyku, a to v: 

- 5 študijných programoch v dennej forme trojročného bakalárskeho štúdia,  
- 6 študijných programoch v externej forme bakalárskeho štvorročného štúdia, 
- 2 študijných programoch v externej forme magisterského trojročného štúdia, 
- 1 študijnom programe v externej forme doktorandského štúdia. 
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Absolventom magisterských študijných programov umožňuje fakulta vykonať rigoróznu 
skúšku v programoch Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia. 

 
 
Zoznam akreditovaných študijných programov aktivovaných k 1. 9. 2021  
na fakulte  
 

1. stupeň 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D, E S Bc. 

pôrodná asistencia pôrodná asistencia D S Bc. 

zdravotnícke vedy fyzioterapia D, E S Bc. 

zdravotnícke vedy urgentná zdravotná starostlivosť D, E S Bc. 

zdravotnícke vedy rádiologická technika D, E S Bc. 

zdravotnícke vedy fyziologická a klinická výživa E S Bc. 

zdravotnícke vedy dentálna hygiena E S Bc. 

 
2. stupeň 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

zdravotnícke vedy fyzioterapia E S Mgr. 

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo E S Mgr. 

 
3. stupeň 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D, E S PhD. 

 
 

K 1. septembru 2021 fakulta realizovala v prvom stupni vysokoškolského štúdia 
výučbu dennou prezenčnou a dištančnou formou štúdia v piatich študijných 
programoch: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika, 
urgentná zdravotná starostlivosť. 

Zároveň realizovala v prvom stupni vysokoškolského štúdia výučbu externou 
kombinovanou a  dištančnou formou štúdia v šiestich študijných programoch: 
fyzioterapia, rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, ošetrovateľstvo, 
fyziologická a klinická výživa, dentálna hygiena. 

V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu externou 
kombinovanou a dištančnou formou štúdia v dvoch študijných programoch: 
ošetrovateľstvo a fyzioterapia. 
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b) ÚDAJE O ŠTUDENTOCH A ICH ŠTRUKTÚRE, STUPŇOCH VYSOKOŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVANIA, FORMÁCH ŠTÚDIA, ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH 

 
 

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo celkovo (1., 2. a 3. 
stupeň) zapísaných 914 študentov, z toho 97 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 10,61 %. Z celkového počtu zapísaných študentov prvého a druhého 
stupňa je 710 žien, čo predstavuje 77,68 %. 

V dennej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných celkovo 425 študentov, 
z toho 8 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 1,88 %. Z celkového počtu 
zapísaných študentov v prvom stupni štúdia je žien 329, čo predstavuje 77,41 %. 

V dennej forme štúdia v druhom stupni fakulta štúdium nerealizuje.  

V dennej forme štúdia v treťom stupni štúdia nie je zapísaný žiadny študent. 

V externej forme štúdia bolo zapísaných celkovo (1., 2. a 3. stupeň) 489 študentov, 
z toho 89 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 18,20 %. Z celkového počtu 
zapísaných študentov (prvý, druhý a tretí stupeň) je žien 381 čo predstavuje 77,91 %. 

V externej forme štúdia, v prvom stupni bolo zapísaných 252 študentov. Z toho 4 
študenti inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 1,58 %. Z celkového počtu zapísaných 
študentov v prvom stupni štúdia je žien 190 čo predstavuje 75,39 %.   

V externej forme štúdia v druhom stupni štúdia bolo zapísaných 233 študentov, z toho 
84 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 36,05 %. Z celkového počtu 
zapísaných študentov v externej forme štúdia v druhom stupni štúdia je žien 188, čo 
predstavuje 80,68 %.  

V externej forme štúdia v treťom stupni štúdia sú zapísaní 4 študenti, z toho 3 ženy. 

 
Počet študentov 1., 2. a 3. stupňa na fakulte k 31. 10. 2021 podľa formy 
štúdia  

 

Forma štúdia 
Počet 

študentov  

Denná forma štúdia 1. st. 425 

Externá forma štúdia 1., 2., 3 st. 489 

Spolu  914 

 

 

425485

FOaZOŠ - zapísaní študenti 1. a 2. stupňa -

2021/2022

Denní Externí
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Počet študentov podľa stupňa a formy štúdia na fakulte 
 

Stupeň a forma štúdia Počet študentov 

1. stupeň - Bc. - denná forma 425 

1. stupeň - Bc. - externá forma 252 

2. stupeň - Mgr. - denná forma 0 

2. stupeň - Mgr. - externá forma 233 

3. stupeň – PhD. - denná forma 0 

3. stupeň - PhD. - externá forma 4 

SPOLU 1., 2., 3. st.  914 

 

 

Počet zapísaných študentov na FOaZOŠ podľa študijných programov 
v akademickom roku 2021/2022 
 

Študijný program Forma Štúdium 
Počet 

zapísaných 

fyzioterapia D Bc. 95 

ošetrovateľstvo D Bc. 129 

pôrodná asistencia D Bc. 60 

rádiologická technika D Bc. 75 

urgentná zdravotná starostlivosť D Bc. 66 

SPOLU denná forma Bc. – 1. stupeň D Bc. 425 

dentálna hygiena E Bc. 79 

fyziologická a klinická výživa E Bc. 62 

fyzioterapia E Bc. 13 

ošetrovateľstvo E Bc. 34 

pôrodná asistencia E Bc. 0 

rádiologická technika E Bc. 20 

urgentná zdravotná starostlivosť E Bc. 44 

SPOLU externá forma Bc. – 1. stupeň E Bc. 252 

fyzioterapia E Mgr. 160 

ošetrovateľstvo E Mgr. 73 

SPOLU externá forma Mgr. – 2. stupeň E Mgr. 233 

SPOLU externá forma Bc. + Mgr.  
(1. + 2. st.) 

E Bc.+Mgr. 485 

SPOLU denná a externá forma D, E Bc.+Mgr. 910 
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FOaZOŠ SZU poskytuje vzdelávanie 97 zahraničným študentom v 1., 2. a 3. stupni 
vysokoškolského vzdelávania. Najviac študentov bolo z Českej republiky – 87 študentov 
a to v externej forme štúdia. Z ďalších krajín to boli študenti z Ukrajiny a Srbskej 
republiky. 
 

 

Počet zahraničných študentov na FOaZOŠ 
 

Stupeň štúdia 
Počet 

študentov 

1. stupeň - Bc. - denná a externá forma 12 

2. stupeň - Mgr. - externá forma 84 

3. stupeň - PhD. - externá forma 1 

Spolu  97 

 
 

Počet študentov sa udržiava približne na rovnakom počte. Na fakulte je stabilne veľký 
záujem o štúdium v dennej forme štúdia a pretrváva záujem o štúdium v externej 
forme magisterského štúdia, najmä v študijnom programe fyzioterapia. 

Počet prihlášok do dennej formy štúdia stabilne prevyšuje personálne a priestorové 
možnosti fakulty, ako aj možnosti kvalitne zabezpečiť praktickú výučbu. Uvedené 
skutočnosti sú pre fakultu limitujúce a neumožňujú fakulte navyšovať počty prijatých 
uchádzačov na  štúdium v jednotlivých študijných programoch v dennej forme štúdia 
a ani v externej forme štúdia v ľtudijnom programe dentálna hygiena.  

Údaje o nízkych počtoch študentov v niektorých študijných programoch v externej 
forme štúdia viedli fakultu ku komplexnému prehodnoteniu záujmu uchádzačov 
o štúdium v jednotlivých študijných programoch a formách štúdia. Preto fakulta prijala 
rozhodnutie aktivovať štúdium iba v tých študijných programoch, o ktoré je dostatočný 
záujem (neotvárať málopočetné študijné programy pod 10 uchádzačov).  

 
 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 

Aktuálne na našej fakulte študujú 4 doktorandi v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 
V prvom ročníku sú zaradené 2 študentky, jedna z Českej republiky. V druhom ročníku 
máme 1 študentku a 1 študenta. Všetci študenti sa aktívne zapájajú do riešenia 
projektov a prezentácií svojich čiastkových výsledkov. 
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c) INFORMÁCIE O AKADEMICKEJ MOBILITE  

 
V oblasti akademickej mobility študentov boli aktivity FOaZOŠ SZU zamerané na činnosti 
priamo súvisiace s realizáciou mobilít – napr. propagácia jednotlivých typov mobilít, 
konzultácie pre študentov o mobilitách, pomoc pri administratívnych záležitostiach 
súvisiacich s mobilitou, podpora vyslaných študentov počas mobility, ako aj na činnosti 
súvisiace s mobilitami do budúcnosti, ako sú hľadanie nových možností na realizáciu 
mobilít študentov, zabezpečovanie prípravy uzatvárania nových  partnerských zmlúv.  

V uplynulom období mali študenti fakulty možnosť zúčastniť sa akademickej mobility za 
účelom štúdia, stáží a postabsolventských stáží, ktoré boli realizované cez program 
Erasmus+. Mobility sa zúčastnili študenti dennej formy štúdia bakalárskych študijných 
programov ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika 
a urgentná zdravotná starostlivosť.     

V hodnotenom období r. 2021 sa uskutočnili akademické mobility študentov fakulty 
nasledovne:   

• V akademickom roku 2020/2021 v zimnom semestri (do februára 2021) sa 
zúčastnilo mobility za účelom štúdia 5 študentov z viacerých akreditovaných 
študijných programov (OŠE, PA, 2xFZT, RT). Mobility boli realizované na 
Univerzite Palackého v Olomouci a na Západočeskej Univerzite v Plzni.  

• V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa zúčastnilo Erasmus+ 
Student mobility for study celkovo 6 študentov ( 1xPA, 1xFZT, 1xRT a 3xUZS), 
z toho 2 študenti predlžovali mobilitu zo zimného semestra. Mobility boli 
uskutočnené na rovnakých univerzitách ako počas zimného semestra.   

• V akademickom roku 2020/2021 sa uskutočnili aj mobility Erasmus+ Student 
mobility for training. V rámci tohto typu mobility sa zúčastnilo stáží na 
zahraničných klinických pracoviskách v trvaní minimálne 2 mesiace spolu 18 
študentov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa zvýšil záujem zo strany 
študentov aj o postabsolventské stáže, ktoré z uvedeného počtu predstavovali 
počet 13 študentov. Do mobilít za účelom stáže sa zapojili hlavne študenti PA, 
FZT ako aj RT a OŠE, ktorí realizovali stáž na klinických pracoviskách hlavne 
v Českej republike, ale aj v Maďarsku, Rakúsku a Chorvátsku.    

Všetky uvedené mobility na zahraničných pracoviskách boli hodnotené pozitívne ako zo 
strany prijímajúcej organizácie tak aj zo strany zúčastnených študentov aj napriek tomu, 
že obdobie realizácie mobilít bolo poznačené pandémiou.  

Celkovo bolo v akademickom roku 2020/2021 cez program Erasmus+ z fakulty 
vyslaných na študentskú mobilitu 27 študentov, z toho 24 žien, čo predstavuje 
v prepočte cca 113 osobomesiacov vyslaných študentov. Z uvedeného počtu bolo 9 
študentov vyslaných na mobilitu za účelom štúdia a 18 študentov za účelom stáži 
a postabsolventských stáží. V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom bol 
vyslaný na mobility vyšší počet študentov o 35% s minimálnym poklesom počtu 
osobomesiacov (-2,4%), čo bolo spôsobené zvýšeným počtom stáži, ktorých trvanie je 
zväčša kratšie ako pri mobilite za účelom štúdia. Mobilita prijatých študentov nebola na 
fakulte v uvedenom období zrealizovaná.  
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Prehľad akademických mobilít študentov v akademickom roku 2020/2021 a porovnanie 
s predchádzajúcim akademickým rokom je uvedený v tabuľkovej prílohe.   

• Ďalšie akademické mobility študentov v roku 2021 boli aj napriek pandémii 
a zložitej epidemiologickej situácii realizované v zimnom semestri akademického 
roka 2021/2022. Vyslané boli 2 študentky za účelom štúdia (Česká republika) a 2 
absolventky na mobility za účelom stáží do Nemecka. Prijatá bola 1 študentka 
z Českej republiky na mobilitu za účelom stáže. 

Celkovo sa v kalendárnom roku 2021 z FOaZOŠ SZU zúčastnilo 31 študentov na 
mobilitách za účelom štúdia, stáží a postabsolventských stáží, zrealizovaná bola 1 
mobilita prijatej študentky za účelom stáže. Vzhľadom na pandémiu a s tým súvisiacu 
zložitú a stále sa menlivú situáciu študenti mali obavy, zaznamenali sme znížený počet 
prihlásených záujemcov o mobility, odstúpenie od mobility z dôvodu ochorenia 
a veľkých obáv zo zhoršujúcej sa a neistej pandemickej situácie. Z tohto dôvodu možno 
počet reálne zúčastnených študentov na mobilitách hodnotiť ako úspešný.  

Cieľom fakulty v oblasti akademických mobilít študentov je neustále zintenzívňovanie 
tejto oblasti ako aj rozširovanie možností akademických mobilít nielen pre vyslaných ale 
aj prijímaných študentov na mobilitu za účelom štúdia a stáží. 

 

 

 
 
 
  



 

 

 

22 

 
d) ÚDAJE O ZÁUJME O ŠTÚDIUM A VÝSLEDKOCH PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 
 
Prijímanie uchádzačov na fakultu sa realizovalo v zmysle platnej legislatívy. 

FOaZOŠ mala vypracované dostatočné množstvo otázok, z ktorých sa generovali otázky 
– pre každého uchádzača iný test. Testy sa generovali v dostatočnom množstve, aby aj 
posledný uchádzač si mal možnosť vybrať z viacerých obálok. 

Prípravou otázok sú na fakulte poverení pedagogickí pracovníci. Písomný test je 
zostavený v rozsahu učebnej látky gymnázia. Podmienkou zaradenia do prijímacieho 
konania je ukončenie úplného stredného vzdelania s maturitou, alebo úplného 
stredného odborného vzdelania s maturitou a zdravotná spôsobilosť na výkon 
povolania. 

Podmienky prijímacieho konania na štúdium určuje dekan a schvaľuje akademický 
senát. Podmienky sú zverejňované najneskôr v septembri v akademickom roku, ktorý 
predchádza akademickému roku, v ktorom sa štúdium má začať. Informácie pre 
uchádzačov sú uverejnené na webovom sídle univerzity. Prihlášky na vysokú školu a 
termíny prijímacích skúšok stanovuje fakulta. 

Uchádzači boli prostredníctvom webového sídla fakulty informovaní aj o dostupnosti 
publikácie „Podklady k príprave na prijímacie skúšky“, ktorú fakulta aktualizovala a od 
19. novembra 2020 bolo dostupné doplnené a prepracované vydanie, vrátanie 
informácie o zabezpečení doručenia publikácie pre uchádzačov na dobierku. 

Výsledky prijímacieho konania sú zverejnené na webovom sídle univerzity.  

 
 
Informácia o prijímacom konaní pre akademický rok 2021/2022 
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Informácia o prijímacom konaní na FOaZOŠ pre akad. rok 2021/2022 podľa 
študiijných programov 
 

bakalárske štúdium 
forma 
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fyzioterapia denná 30 211 174 30 39 11 41 30 

ošetrovateľstvo denná 50 112 92 60 10 8 68 46 

pôrodná asistencia denná 30 58 49 34 2 0 34 23 

rádiologická technika denná 30 22 22 22 0 0 22 19 

urgentná zdravotná starostlivosť denná 30 90 66 30 8 0 30 21 

Spolu Bc. - denná forma   170 493 403 176 59 19 195 139 

dentálna hygiena externá 30 299 246 43 48 0 43 41 

fyzioterapia externá 50 9 0 0     0   

fyziologická a klinická výživa externá 30 44   44     44 27 

ošetrovateľstvo externá 60 15   15     15 11 

rádiologická technika externá 30 7   7     7 7 

urgentná zdravotná starostlivosť externá 30 31 25 23 0 0 23 18 

Spolu Bc. - externá forma   230 405 271 132 48 0 132 104 

Spolu - na bakalárske štúdium (den. + ext.) 400 898 674 308 107 19 327 243 

magisterské štúdium                   

fyzioterapia externá 100 70   70     70 41 

ošetrovateľstvo externá 60 23   23     23 13 

Spolu - na magisterské štúdium    160 93 0 0 0 0 93 54 

Spolu za FOaZOŠ (Bc. a Mgr. štúdium): 560 991 674 308 107 19 420 297 

 
 

 
Celkovo sa na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prihlásilo 
celkovo 991 uchádzačov, čo je o 7 viac uchádzačov ako v ostatnom akademickom roku. 
Prijatých bolo celkovo 420. Zapísalo sa 297 uchádzačov, čo predstavuje 29,96 % 
z prihlásených uchádzačov.  
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e) ÚDAJE O ABSOLVENTOCH FAKULTY 

 
 
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2021 ukončilo 
štúdium celkovo v prvom stupni štúdia, v druhom stupni štúdia v dennej i externej 
forme štúdia 284 študentov, z toho 35 študentov inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 12,32 % z celkového počtu skončených študentov. Celkovo na fakulte 
ukončilo štúdium 238 žien, čo predstavuje 83,80 %. 
V dennej forme štúdia v prvom stupni štúdia ukončilo štúdium 141 študentov, z toho 
2 študenti inej štátnej príslušnosti. V prvom stupni štúdia štúdium ukončilo 124 žien, čo 
predstavuje 87,94 %.  
V druhom stupni štúdia sa denná forma štúdia nerealizuje. 
V externej forme štúdia v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia ukončilo 
štúdium 143 študentov. Z toho 33 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
23,07 % študentov inej štátnej príslušnosti z celkového počtu skončených študentov.  
 
Nasledujúce grafy ukazujú vývoj počtu absolventov na FOaZOŠ za ostatných 7 rokov. 
Výrazný pokles absolventov v roku 2018 odzrkadľuje novelu zákona o vysokých školách, 
na základe ktorej došlo k predĺženiu štandardnej dĺžky štúdia v jednotlivých študijných 
programoch z troch na štyri roky v prvom stupni externej formy štúdia a z dvoch na tri 
roky v druhom stupni externej formy štúdia.  
 
 
Počet absolventov za ostatných sedem rokov   
 

 
 

 
 
 
 

378 387
417

144

248
269

284

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Počet absolventov FOaZOŠ 
v rokoch 2015 - 2021
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Za obdobie existencie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo 
vydaných 7191 diplomov absolventom vysokoškolského štúdia v prvom a druhom 
stupni štúdia.  

 

Kvalitu výučby na fakulte priebežne vyhodnocuje kolégium dekana, akademický senát 
a vedecká rada, na úrovni SZU Rada kvality SZU. 

 
 
 
RIGORÓZNE KONANIE 

 
 
Fakulta má právo konať rigorózne skúšky v študijných programoch ošetrovateľstvo 
a fyzioterapia. Jedným z kritérií pri posudzovaní témy rigoróznej práce navrhovanej 
uchádzačom je jej aktuálnosť a prepojenie riešenej problematiky s praxou. I keď 
sme v roku 2021 zaznamenali vyšší počet záujemcov, ktorí sa plánovali zapojiť do 
rigorózneho konania, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu 
a s tým súvisiacu ich pracovnú vyťaženosť, veľký počet z nich musel dať prednosť 
plneniu svojich pracovných povinností v zdravotníckych zariadeniach. Z uvedeného 
dôvodu evidujeme v roku 2021 prihlášky 7 nových uchádzačov, z ktorých bolo 
do  rigorózneho konania priajtých 5 uchádzačov.  

Pandemická situácia sa odzrkadlila aj na počte rigoróznych prác predložených na 
obhajobu – 3 práce. Rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, ktorá sa 
uskutočnila v 1 termíne letného semestra akad. roka 2020/2021, sa podrobili 2 muži 
a 1 žena, pričom 2 z nich rigoróznu skúšku úspešne absolvovali a 1 uchádzačka sa 
rigoróznej skúške podrobí opakovane.  

V roku 2021 boli komisiou pre rigorózne skúšky prepracované okruhy tém pre študijný 
program ošetrovateľstvo aj fyzioterapia tak, aby odzrkadľovali aktuálne trendy 
a problémy riešené v praxi. Každému uchádzačovi, ktorý bol pozvaný na skúšku, bol 
súbor okruhov tém daného programu zaslaný v dostatočnom časovom predstihu.  
 
 
 
f) PREHĽAD ÚSPECHOV, KTORÉ DOSIAHLI ŠTUDENTI NA NÁRODNEJ, 

ČI MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI  

 
Študenti fakulty, okrem plnenia predpísaných študijných povinností, sa aktívne zapájali 
do vedecko-výskumnej činnosti v rámci administratívnych prác a participáciou na 
medzinárodnom projekte DeMoPhaC (Development of a Model for nurses' role in 
interprofessional Pharmaceutical Care), v rámci programu Erasmus+. Uvedený projekt 
je pokračovaním projektu NuPhaC (The role of Nurses in an Interprofessional 
Pharmacotherapeutic Care), poskytovateľ je EÚ - EUPHRON a zastrešuje výskumné tímy 
zo štrnástich európskych krajín, pričom jediným zástupcom Slovenskej republiky je 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave.   
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií realizuje ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

Taktiež realizuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení 
neskorších predpisov. 

Rok 2021 bol pre fakultu v oblasti zabezpečenia ďalšieho vzdelávania mimoriadne 
náročný z dôvodu pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 
COVID 19. Zámerom fakulty bolo, aby ďalšie vzdelávanie kontinuálne pokračovalo aj 
v tomto období. Pri príprave programov ďalšieho vzdelávania v jednotlivých 
špecializačných odboroch a certifikačných príprav, bolo cieľom udržať kvalitu 
poskytovaného vzdelávania. Od mesiaca január 2021 do augusta 2021 bola celá 
teoretická časť programov ďalšieho vzdelávania realizovaná dištančnou formou cez 
aplikáciu MS Teams. V súvislosti s uvoľnením epidemiologickej situácie fakulta od 
septembra 2021 začala realizovať vzdelávacie aktivity prezenčnou formou, avšak pre 
opätovné zavedenie protipandemických opatrení bola prezenčná výučba opäť 
nahradená dištančnou formou vzdelávania. Účastníci ďalšieho vzdelávania hodnotili 
možnosť študovať on-line formou aj počas pandémie veľmi pozitívne.  

V roku 2021 boli uchádzači ďalšieho vzdelávania zaraďovaní v dvoch termínoch: k 1. 
februáru 2021 a k 1. októbru 2021. K 1. februáru 2021 fakulta zaradila 327 účastníkov 
v 16 špecializačných odboroch a v 5 odboroch certifikačných príprav. K 1. októbru 2021 
fakulta zaradila 345 účastníkov v 24 špecializačných odboroch a v 6 odboroch 
certifikačných príprav pre zdravotnícke povolania sestra, pôrodná asistentka, 
fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, rádiologický asistent, farmaceutický laborant, 
zdravotnícky laborant a nutričný terapeut. 

V roku 2021 mala preto fakulta účastníkov ďalšieho vzdelávania, ktorí boli zaradení k 1. 
októbru 2020 (1,5 a 2 ročné špecializačné odbory) ako aj účastníkov zaradených k 1. 
februáru 2021 a k 1 októbru 2021, čo si vyžadovalo náročnú koordináciu jednotlivých 
vzdelávacích aktivít. Celkový počet účastníkov ďalšieho vzdelávania na fakulte bol 
v sledovanom roku 747.  

Fakulta zabezpečovala nie len dištančné vzdelávanie, ale dištančné špecializačné skúšky 
vo všetkých odboroch prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Skúšobná komisia 
pre špecializačnú skúšku bola fyzicky prítomná na SZU, za dodržania 
protiepidemiologických opatrení (rúško, rukavice, veľké rozostupy, individualizované 
podklady, hygienická prestávka, plošná dezinfekcia).   

Fakulta mala v roku 2021 akreditovaných 29 študijných odborov špecializačného štúdia 
a 13 študijných programov certifikovanej pracovnej činnosti. Zároveň mala akreditovaný 
1 program vzdelávania pre pedagogických pracovníkov SZŠ.  
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Akreditované odbory ďalšieho vzdelávania pre jednotlivé zdravotnícke 
povolania 
 
Zdravotnícke povolanie sestra 
Špecializačný odbor 

- anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
- inštrumentovanie v operačnej sále 
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
- ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
- ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
- ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
- ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 
- ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
- revízne ošetrovateľstvo 

 
Certifikovaná pracovná činnosť 

- audiometria 
- endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
- funkčné vyšetrovacie metódy 
- ortoptika a pleoptika 
- ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 
- sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 
- starostlivosť o chronické rany 

 
Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka  
Špecializačný odbor 

- intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii 
- pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 

 
Certifikovaná pracovná činnosť 

- psychofyzická príprava na pôrod 
 
Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut  
Špecializačný odbor 

- fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
- fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 
- fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 

 
Certifikovaná pracovná činnosť 

- reflexná terapia podľa Vojtu 
- techniky terapie lymfedému 
- mobilizačné techniky 

 
Zdravotnícke povolanie rádiologický technik 
Špecializačný odbor 

- manažment v rádiologickej technike 
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- nukleárna medicína 
- radiačná onkológia 
- špeciálna rádiológia 

 
Certifikovaná pracovná činnosť 

- magnetická rezonancia 
- mamografia 

 
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár 
Špecializačný odbor 

- manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti 
- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
- starostlivosť o kriticky chorých 

 
Zdravotnícke povolanie nutričný terapeut 
Špecializačný odbor 

- liečebná výživa 
 
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant 
Špecializačný odbor 

- laboratórne metódy v klinickej biochémii 
- vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 
- vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii 

 
Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant 
Špecializačný odbor 

- lekárenstvo 
- zdravotnícke pomôcky 

 
 
Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických 
pracovníkov 

- kvalifikačné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov na SZŠ – doplňujúce 
pedagogické štúdium 

 

Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2021 

zdravotnícke 
povolanie 

diplomy certifikáty 
osvedčenia vysvedčenia 

 

špecializácia CPČ  
farmaceutický laborant 26 / / /  
fyzioterapeut 30 / / /  
pôrodná asistentka 31 / / /  
rádiologický technik 13 13 / /  
sestra 223 15 / /  
zdravotnícky záchranár 13 / / /  
učiteľ SZŠ / / / 8  

SPOLU 336 28 / 8 372 
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V roku 2021 bolo na fakulte aktivovaných 24 študijných programov špecializačného 
štúdia (ŠŠ) a 6 študijných programov certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ). 

 

Zoznam aktivovaných vzdelávacích programov podľa zdravotníckeho 
povolania: 

1. zdravotnícke povolanie Sestra 9 programov ŠŠ a 4 programy CPČ 
2. zdravotnícke povolanie Pôrodná asistentka 1 program ŠŠ  
3. zdravotnícke povolanie Fyzioterapeut 3 programy ŠŠ a 2 programy CPČ 
4. zdravotnícke povolanie Rádiologický technik 4 programy ŠŠ  
5. zdravotnícke povolanie Zdravotnícky záchranár 2 programy ŠŠ 
6. zdravotnícke povolanie Farmaceutický laborant 2 programy ŠŠ 
7. zdravotnícke povolanie Zdravotnícky laborant 3 programy ŠŠ.  

 
V roku 2021 fakulta vydala 8 kvalifikačných dokladov pre pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. 

Fakulta v roku 2021 vydala 336 kvalifikačných dokladov – diplomov, čo je o 4 diplomy 
menej ako v ostatnom roku. Prehľad nám ponúka tabuľka podľa zdravotníckych 
povolaní.  

 
Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2021 – diplomy 

 

zdravotnícke 
povolanie 

odbor počet 

farmaceutický laborant lekárenstvo   26 

fyzioterapeut 
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového 
systému  

30 

pôrodná asistentka intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii  31 

rádiologický technik špeciálna rádiológia  13 

sestra anestéziológia a intenzívna starostlivosť  59 

sestra inštrumentovanie v operačnej sále  32 

sestra 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o 
dospelých  

20 

sestra ošetrovateľská starostlivosť o dospelých  90 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii  10 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii   12 

zdravotnícky záchranár operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  13 

SPOLU   336 

 
 
 
Porovnanie vydaných kvalifikačných dokladov - diplomov - za ostatných osem rokov 
nám ukazuje nasledovný graf. Najviac vydaných kvalifikačných dokladov fakulta vydala 
v roku 2014.   
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Nasledujúca tabuľka dokladuje počty vydaných kvalifikačných dokladov - certifikátov - 
podľa zdravotníckych povolaní a podľa jednotlivých akreditovaných certifikovaných 
pracovných činnosti. V porovnaní s rokom 2020 je to o 53 vydaných certifikátov menej. 

 
 

Vydané kvalifikačné doklady v kalendárnom roku 2021 – certifikáty  

zdravotnícke povolanie odbor počet 

rádiologický technik mamografia  13 

sestra ortoptika a pleoptika  12 

sestra ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany  3 

SPOLU   28 

 
 
 
Porovnanie vydaných kvalifikačných dokladov za ostatných osem rokov nám ukazuje 
nasledovný graf. Najviac vydaných kvalifikačných dokladov – certifikátov fakulta vydala 
v roku 2015. Rok 2021 predstavuje výrazný pokles počtu vydaných certifikátov. 
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Fakulta v roku 2021 vydala o 57 kvalifikačných dokladov – diplomov a certifikátov – 
menej ako v ostatnom roku. Nasledujúca tabuľka dokladuje počty vydaných 
kvalifikačných dokladov – diplomov a certifikátov - podľa zdravotníckych povolaní 
a podľa jednotlivých akreditovaných odborov špecializačného štúdia a certifikovaných 
pracovných činností. 

 
Sumár vydaných kvalifikačných dokladov (diplomov a certifikátov)  
v kalendárnom roku 2021 

 

zdravotnícke 
povolanie 

odbor doklad počet 

farmaceutický laborant lekárenstvo   diplom 26 

fyzioterapeut 
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového 
systému  

diplom 30 

pôrodná asistentka intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii  diplom 31 

rádiologický technik mamografia  certifikát 13 

rádiologický technik špeciálna rádiológia  diplom 13 

sestra anestéziológia a intenzívna starostlivosť  diplom 59 

sestra inštrumentovanie v operačnej sále  diplom 32 

sestra 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o 
dospelých  

diplom 20 

sestra ortoptika a pleoptika  certifikát 12 

sestra ošetrovateľská starostlivosť o dospelých  diplom 90 

sestra ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany  certifikát 3 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii  diplom 10 

sestra ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii   diplom 12 

zdravotnícky záchranár 
operačné stredisko záchrannej zdravotnej 
služby  

diplom 13 

SPOLU     364 
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Nasledujúci graf dokumentuje na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 
štúdií počet všetkých vydaných kvalifikačných dokladov (diplomy, certifikáty, 
osvedčenia, vysvedčenia) za ostatných deväť rokov. Zároveň dokumentuje pokles počtu 
vydaných kvalifikačných dokladov za ostatných 5 rokov, ktorý bol spôsobený ponukou 
aj iných vzdelávacích ustanovizní.  

 

 

 
FOaZOŠ v roku 2021 odvzdelávala 1464 zdravotníckych pracovníkov v sústavnom 
vzdelávaní, v špecializačnom štúdiu a certifikovanej pracovnej činnosti.  
 
Vzdelávacie aktivity v roku 2021 
 

vzdelávacie aktivity 

počet 

vzdelávacích 
aktivít 

účastníkov 

sústavné vzdelávanie 

kurzy 1 32 

školiace miesta / / 

spolu 1 32 

pedagogickí zamestnanci SZŠ 

kurzy 9 217 

špecializačné štúdium 

kurzy 54 970 

školiace miesta 17 115 

spolu 71 1 085 

certifikovaná pracovná činnosť 

kurzy 8 79 

školiace miesta 14 51 

spolu 22 130 

vzdelávacie aktivity spolu 

kurzy 72 1 298 

školiace miesta 31 166 

SPOLU 103 1 464 
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Fakulta pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania spolupracuje so špecializovanými 
výučbovými pracoviskami zdravotníckych zariadení: Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Národný onkologický ústav Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 
Bratislava, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Psychiatrická nemocnica P. Pinela 
v Pezinku, neštátne zdravotnícke zariadenie ADOS Salvus Bratislava, FMC- dialyzačné 
služby s.r.o.  

 

Obsah akreditovaných študijných programov je koncipovaný v súlade s minimálnym 
štandardom pre špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore 
uverejnenom vo výnose o minimálnych štandardoch s možnosťou zapracovania inovácií 
do obsahu teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností (najviac 10% 
úprav) nad rámec stanovených minimálnych požiadaviek základe aktuálnych 
požiadaviek odbornej praxe a hodnotiacich dotazníkov účastníkov ďalšieho vzdelávania.   
 

 

 

 

EDUKÁCIA A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE UČITEĽOV ODBORNÝCH 
PREDMETOV STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL 
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zabezpečovala 
prostredníctvom Ústavu stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov, premenovaná v roku 2021 na Katedru profesijného vzdelávania 
učiteľov, kontinuálne vzdelávanie učiteľov odborných predmetov stredných 
zdravotníckych škôl. 

Porovnanie vydaných kvalifikačných dokladov – osvedčení za ostatných sedem rokov 
je znázornené na nasledujúcom grafe. 
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Pokles počtu vydaných osvedčení bol za posledné dva roky spôsobený pandémiou 
ochorenia COVID 19, ktorá spôsobila posuny vzdelávacích aktivít a neumožňovala 
plnenie stanovených kritérií.  

Porovnanie vydaných kvalifikačných dokladov – vysvedčení za posledných sedem 
rokov je znázornené na nasledujúcom grafe. 
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V. INFORMÁCIE O VEDECKO-VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ 
ČINNOSTI FAKULTY 

 
 

 
Tvorivá činnosť pracovníkov fakulty v roku 2021 bola veľmi bohatá v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Pracovníci fakulty odpublikovali 107 publikačných výstupov 
a bolo zaevidovaných 161 citačných ohlasov. 
 
PROJEKTY 

 
Na fakulte v roku 2021 boli podané, schválené a začalo sa s riešením 3 vnútorných 
grantov, ktoré sú vedecko výskumného charakteru. 

- Vitamín D ako marker zdravia človeka, 06/2021-SVG1 SZU v Bratislave, doba 

riešenia 1.11.2021- 31.08.2022 

- Toxicita nonylfenolu u dojčiacich matiek a zdravý vývoj plodu, 07/2021-SVG1 

SZU v Bratislave, doba riešenia 1.11.2021 – 31.10.2022 

- Mobilné technológie a ich vplyv na kvalitu spánku, 08/2021-SVG1 SZU 

v Bratislave, doba riešenia 1.11.2021- 31.1.2023 

Fakulta úspešne pokračovala v riešení 2 projektov z grantovej schémy Európska komisia 
- ERASMUS+:  

- Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím terapie 
zvukom, neurotechnológií a rehabilitácie“, 2020-1-SK01-KA202-078222, doba 
riešenia: 2020-2021 

- DeMoPhaC Erasmus + KA203, Development of a Model for nurses' role in 
interprofessional Pharmaceutical Care) Obdobie riešenia: 9/2018 - 9/2021, 
Generálny koordinátor projektu – Univerzita v Antwerpách, Belgicko, program 
Erasmus+, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=DeMoPhaC  

- Projekt HELP 2, r. 2018 – 2021, program Erasmus+ (oblasť Strategic 
Partnerships for higher education),  

 

Ďalej sa fakulta zapojila do pokračovania projektu „Rezidentské štúdium Ministerstva 
zdravotníctva SR“, v rámci ktorého poskytla ďalšie vzdelávanie 5 sestrám v študijných 
programoch: 

• Anestéziológia a intenzívna starostlivosť  (1 osoba) 

• Inštrumentárka v operačnej sále (3 osoby) 

• Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  (1 osoba). 

 

Do vedecko-výskumnej činnosti, prípravy a riešenia projektov fakulty sa v roku 2021 
zapojilo z fakulty 56 pedagogických zamestnancov a 1 vedeckovýskumný pracovník. 
V prepočítanom stave to tvorí 28,79 zamestnancov fakulty. 

 
  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=DeMoPhaC
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

 
Na fakulte bola veľmi úspešná publikačná činnosť za rok 2021. Podarilo sa odpublikovať 
107 publikácií, z ktorých bolo 66 A výstupov a 35 B výstupov. Pričom v databázach 
Scopus a WoS a podarilo odpublikovať 14 výstupov a bolo zaevidovaných 161 citačných 
ohlasov.  

Štatistika publikačnej činnosti FOaZOŠ SZU za rok 2021 

AAB Ved. Monogr. Dom. 1 

ACA Vysokošk. Učeb. Zahr. 1 

ACD Kapit. Vo vys. Uč. Dom. 3 

ADC Ved. Práce zahr. Karent. 3 

ADE Ved. Práce zahr. Nekar. 1 

ADF Ved. Práce dom. Nekar. 5 

ADM Ved. Pr. Zahr. Scopus, WoS 7 

AEC Ved. Práce zahr. Recenz. 1 

AED Ved. Práce dom. Recenz. 33 

AFD Publik. Príspevky. Dom. 2 

AFG Abstr. Príspevkov zahr. 6 

AFH Abstr. Príspevkov dom. 3 

BBB Kap. V odb. kn. Dom. 10 

BCI Skriptá a učebné texty 3 

BDF Odb. pr. Nekarent. Dom. 21 

BFA Abstr. Odb. prác zahr. 1 

FAI Redakčné a zost. Práce 2 

GHG Práce na internete 1 

GII Rôzne 3 

Spolu  107 

 
 
 
Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť FOaZOŠ SZU za rok 2021 

[1/1] Citácie zahr.reg. Scopus 28 

[1/2] Citácie zahr. Reg. WoS 5 

[1/3] Cit. Zahr.reg.Scopus,WoS 105 

[3] Citácie zahraničné nereg. 9 

[4] Citácie domáce nereg. 14 

Spolu  161 

 
Podrobný prehľad publikačných výstupov a citačných ohlasov uvádzame v prílohe 
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EDIČNÁ ČINNOSŤ 

 
Edičnú činnosť fakulta riešila prostredníctvom vydávania rukopisov zaradených do 
Edičného plánu SZU na rok 2021, vlastnou publikačnou činnosťou pracovníkov fakulty 
v časopise vydávanom fakultou – Ošetrovateľský obzor, ako aj publikačnou aktivitou 
pedagógov fakulty v iných slovenských a zahraničných periodikách.  

V roku 2021 v rámci Edičného plánu SZU bolo za fakultu odovzdaných do tlače 7 
rukopisov učebných textov, ktorých vydanie vyplní rezervy v aktuálnosti, dostupnosti 
a spektre študijnej literatúry. 

Vedecko – odborný časopis Ošetrovateľský obzor vydávaný fakultou vychádzal už 
v sedemnástom ročníku.  

 

 
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

 
Dňa 4. mája 2021 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
uskutočnila XVI. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala 
pod záštitou PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, poverenou výkonom funkcie dekana 
FOaZOŠ SZU v Bratislave v dištančnej forme. Na 1.mieste sa umiestnili 2 študentky: 
Ing. Andrea Kožíšková s témou „Úloha pôrodnej asistentky v súvislosti s latentnou fázou 
pôrodu“ a študentka Barbora Dobdová s témou „Rádiofrekvenčné žiarenie a jeho vplyv 
na ľudský organizmus“. Na druhom mieste sa taktiež umiestnili 2 študentky a to 
Katarína Hanuštiaková s témou „Vplyv pandémie na stravovacie návyky“ a Kristína 
Šálková s témou „Využitie Mirror therapy pri fantómových bolestiach u amputovaných 
pacientov“. Na treťom mieste sa umiestnil študent Ján Volentier s témou „PET/CT a CT 
porovnanie a význam využitia“. Študenti vo svojich prezentáciách preukázali vysokú 
erudovanosť a schopnosť vedecky myslieť a pracovať. Z XVI. Fakultnej konferencie 
ŠVOČ bol vytvorený zborník abstraktov pod ISBN 978-80-89702-84-8. Univerzitná 
konferencia ŠVOČ sa pre epidemiologickú situáciu neuskutočnila. 

Dňa 22.4.2021 sa konala Medzinárodná študentská konferencia v zdravotníckych 
vedách, ktorú organizovala Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych 
odborov. Konferencia sa konala cez Microsoft Teams. Z našej fakulty sa aktívne 
zúčastnili 4 študenti z odboru ošetrovateľstvo (Bc. Linda Hajabačová s prácou: Vplyv 
dojčenia na zdravie jedinca), rádiológie (Barbora Dobdová s prácou: Rádiofrekvenčné 
žiarenie a jeho vplyv na ľudský organizmus a Ján Volentier s témou PET/CT a CT 
porovnanie a význam využitia) a pôrodnej asistencie (Hana Ontkovičová s témou 
Podpora dojčenia v našich nemocniciach).  
 
 
 

VI. HABILITAČNÉ KONANIA A INAUGURAČNÉ KONANIA 
 
 

Fakulta v roku 2021 nemala akreditované habilitačné a inauguračné konania. 
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VII. ZAMESTNANCI FAKULTY 
 

Fakulta k sledovanému dátumu 31. 10. 2021 zabezpečovala svoju činnosť celkovo 
so 63 pedagogickými zamestnancami na plný a čiastočný úväzok (čo 
v prepočítanom stave predstavuje 35,76 zamestnancov), zamestnancami Lekárskej 
fakulty a Fakulty verejného zdravotníctva SZU. Značnú časť pedagogickej činnosti, 
predovšetkým klinickú prax v zdravotníckych zariadeniach, fakulta zabezpečovala 
zdravotníckymi pracovníkmi – mentormi na dohodu o pracovnej činnosti (131). Dohody 
o vykonaní práce (228) boli uzatvárané najmä na prednáškovú činnosť vybraných tém, 
ale aj pre školiteľov a oponentov záverečných prác či členov skúšobných komisií.  

V roku 2021 sa podarilo zvýšiť počet vysokoškolských učiteľov na väčšine typov 
funkčných miest, pričom ich prijatie do pracovného pomeru sa realizovalo na základe 
úspešných výberových konaní. Medziročný nárast v počte profesorov, docentov 
a odborných asistentov s ukončeným III. Stupňom vzdelania ilustruje tabuľka prílohy.  

Administratívne a podporné činnosti fakulty zabezpečovalo 10 technicko-hospodárskych 
pracovníkov (tajomníčka fakulty, asistentky dekanky a Rady pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality na SZU, ako aj študijné referentky). Z tohto počtu 1 
zamestnankyňa čerpá rodičovskú dovolenku. 
 

 

Štruktúra obsadenia funkčných miest podľa pedagogických útvarov fakulty 
 
Katedra ošetrovateľstva 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 1   

docent 2 1 

odborný asistent 5 3  

asistent 1 12 

 
Katedra pôrodnej asistencie 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 0 0 

docent 1   

odborný asistent 2   

asistent     

 
Katedra fyzioterapie 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 1 0 

docent 1   

odborný asistent 1 1 

asistent 0 4 
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Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 0 0 

docent 1   

odborný asistent 1 1 

asistent   4 

 

Katedra rádiologickej techniky 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 0 0 

docent 2   

odborný asistent 1 2 

asistent 1 4 

 

Katedra dentálnej hygieny 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 0 0 

docent 1   

odborný asistent     

asistent 3   

 

Katedra profesijného rozvoja učiteľov 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor   1 

docent     

odborný asistent 1   

asistent     

 

Ústav zdravotníckej etiky 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor 1   

docent 1   

odborný asistent     

asistent     
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Ústav výživy 
 

funkčné miesto 
úväzok 
1,0  

skrátený 
PP 

profesor     

docent 1   

odborný asistent 1   

asistent 1   

 
 

I keď bolo tradíciou fakulty vytvárať, okrem odborných aktivít, priestor aj pre 
spoločenské udalosti a realizáciu sociálneho programu, v roku 2021 nemohli byť 
z dôvodu protiepidemických opatrení realizované žiadne z tradičných a obľúbených, 
podujatí.  

 
 
MOBILITY ZAMESTNANCOV FAKULTY A ZAMESTNANCI ZO ZAHRANIČNÝCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL PRIJATÍ NA FOaZOŠ SZU 
 
Zamestnanci FOaZOŠ sa v uplynulom kalendárnom roku 2021 snažili plánovať a zapájať 
aktívne aj do medzinárodných aktivít v oblasti zahraničných pracovných ciest, v oblasti 
akademických mobilít zamestnancov cez program Erasmus+ alebo v oblasti 
zahraničných projektov.  

Nepriaznivá pandemická situácia však pozastavila takmer všetky plánované aktivity, 
niektoré z nich boli realizované iba online formou. Zároveň ani pracovná vyťaženosť 
zamestnancov fakulty v uvedenej zložitej situácii neumožnila ich vysielanie na mobility. 

V akademickom roku 2020/2021 mobility zamestnancov FOaZOŠ z vyššie uvedených 
dôvodov neboli zrealizované.  

V akademickom roku 2020/2021 fakulta podporovala aj mobility prijatých zamestnancov 
zo zahraničných vysokých škôl. Okrem mobilít cez program Erasmus+ bola plánovaná 
aj niekoľkomesačná mobilita profesora z USA cez Fulbrightov program, z dôvodu 
pandémie  a s tým súvisiacimi opatreniami bola presunutá až na február 2022 a mobility 
prijatých zahraničných pedagógov sa presunuli na neskôr.  

V kalendárnom roku 2021 FOaZOŠ prijala na teaching mobilitu 2 pedagógov zo 
Západočeskej univerzity v Plzni, z Fakulty zdravotnických studií, z Katedry 
záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví (november 2021).  

Prehľad akademických mobilít zamestnancov v akademickom roku 2020/2021 
a porovnanie s predchádzajúcim akademickým rokom je uvedený v tabuľke č. 11. 

Trvalým cieľom fakulty do budúcnosti v oblasti akademických mobilít zamestnancov 
fakulty je podpora účasti zamestnancov fakulty na akademických mobilitách ako aj 
rozširovanie možností na realizáciu akademických teaching a training mobilít pre 
vyslaných aj prijatých zamestnancov.  
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 
 
 

V kalendárnom roku 2021 vedenie a zamestnanci fakulty pokračovali v zabezpečovaní 
rôznych foriem podpory študentov, ako sú napr. konzultácie a poradenstvo v rámci 
riešenia: 

• študijných problémov,  
• záverečných prác, 
• ŠVOČ a účasti na vedecko-vskumnej činnosti, 
• poradenstvo a konzultácie v oblasti akademických mobilít študentov 

a zahraničných odborných praxí  
• poradenstvo a zabezpečovanie finančnej podpory pre študentov 

odchádzajúcich na mobilitu, ktorí sú zároveň poberateľmi sociálneho 
štipendia v zmysle pravidiel programu Erasmus+,  

• poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami. 
 

Pracovníčka FOaZOŠ (doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.), poverená rektorom SZU 
zabezpečovať činnosť univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými 
potrebami, vykonávala poradenstvo pre uchádzačov o štúdium a ich rodinných 
príslušníkov, posudzovala žiadosti uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami 
v súvislosti s potrebnými primeranými úpravami prijímacích skúšok a následne 
zabezpečovala schválenie úprav v spolupráci s Pedagogickým odborom SZU.  

Ďalej bola podpora pre študentov so špecifickými potrebami zabezpečovaná 
poradenstvom pre študentov, ich identifikáciou a následným vyhodnotením 
a spracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečením podporných služieb 
v spolupráci s jednotlivými pracoviskami univerzity. 

Ďalším krokom, ktorý prispel k zvýšeniu podpory pre študentov, bolo menovanie 
Študijných poradcov pre jednotlivé ročníky v dennej a externej forme bakalárskych 
a magisterských študijných programov. 

V rámci podpory uchádzačov o štúdium fakulta pripravila pre uchádzačov 
o vysokoškolské štúdium prepracované vydanie publikácie „Podklady k príprave na 
prijímacie skúšky“. Záujemcovia si môžu publikáciu zakúpiť v COPY centre univerzity 
alebo požiadať o doručenie na dobierku. Publikácia je určená pre uchádzačov o 
bakalárske štúdium v dennej forme štúdia, v študijných odboroch: ošetrovateľstvo, 
pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika 
a dentálna hygiena. Obsahuje informácie o predmetoch prijímacej skúšky: biológia, 
fyzika, náuka o spoločnosti a skúška telesnej zdatnosti a uchádzačov o štúdium do 
študijného programu dentálna hygiena v externej forme štúdia. Dlhodobým zámerom 
fakulty je realizovať výber zo záujemcov o štúdium podľa úrovne dosiahnutia výsledkov 
v rámci úspešnosti prijímacieho konania. O štúdium na fakulte bol stabilne vysoký 
záujem aj v roku 2021. Fakulta poskytovala poradenstvo uchádzačom o štúdium ešte 
pred podaním prihlášok, nakoľko sa intenzívne a podrobne zaujímali o priebeh štúdia 
a uplatenenie absolventov. Využívali možnosti telefonickcýh konzultácií. 

Fakulta prijala spolu 898 prihlášok uchádzačov o dennú a externú formu bakalárskeho 
štúdia a externú formu magisterského štúdia. Celkovo sa zapísalo 243 študentov 
z celkového počtu doručených prihlášok, čo je odrazom stabilného záujmu o štúdium 
na fakulte. Niektorí uchádzači prejavili záujem o štúdium viacerých študijných 
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programov v dennej forme štúdia. Nakoľko ide o štúdium zdravotníckych študijných 
odborov a štúdium, koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 o odbornej 
spôsobilosti v znení a doplnení neskorších predpisov, je náročné, uchádzači sa zapísali 
len na 1 študijný program, hoci úspešne absolvovali porijímacie konanie aj na 2 študijné 
programy. 

 
 
PRIZNANÉ SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ V ROKU 2021 
 

Univerzita v roku 2021 priznala študentom Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 
odborných štúdií sociálne štipendiá vo výške 25 020 eur.  
 

Priznané sociálne štipendiá študentom FOaZOŠ v roku 2021 
 

 Počet 
študentov 

Priznané 
štipendiá 

Január 16 2 660 € 

Február 17 3 005 € 

Marec 18 3 025 € 

Apríl 18 2 725 € 

Máj 17 2 490 € 

Jún 18 2 960 € 

Júl 1 110 € 

August 1 110 € 

September 9 1 285 € 

Október 10 1 545 € 

November 12 2 345 € 

December 13 2 760 € 

Spolu   25 020 € 

 
 
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM 

 
V roku 2021 bolo na SZU vyplatené 130 študentom motivačné štipendium vo výške 27 
100 eur. Uvedený počet zahŕňa 47 študentov fakulty so sumou 9 800 eur poukázaných 
štipendií. 

 
 

TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM 

 
Univerzita v roku 2021 priznala tehotenské štipendium pre jednu študentku na 
FOaZOŠ v celkovej výške 1 000 eur. 
 
 
Univerzita v roku 2021 vyplatila študentom fakulty sociálne štipendiá vo výške 
25 020 €, tehotenské štipendiá vo výške 1 000 € a motivačné štipendiá vo 
výške 9 800 €.  
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IX. ABSOLVENTI  

 
 

Fakulta udržiava kontakt so svojimi absolventami prostredníctvom dotazníkov 
hodnotiacich spokojnosť absolventov s poskytnutým vzdelávaním a mapujúcich ich 
zamestnanosť. Návratnosť dotazníkov je však len sporadická. Napriek nízkemu percentu 
doručených dotazníkov fakulta uvedené pripomienky riešila s garantom študijného 
programu a vedúcimi katedier. Objektívnym ukazovateľom uplatniteľnosti absolventov 
na trhu práce sú údaje z verejne dostupného Portálu vysokých škôl, ktoré potvrdzujú 
takmer 100 % zamestnanosť absolventov fakulty v odbore, ktorý študovali. 
Novokreované Programové rady pre jednotlivé študijné programy, so zastúpením aj 
študentov a zamestnávateľov, poskytujú priestor na úprave študijných programov. 
Zriadenie  Alumni klubu SZU zintenzívni kontakty študentov, učiteľov, absolventov, 
zamestnávateľov a umožní realizáciu stretnutí, aktivít a výmenu informácií medzi 
fakultou, absolventami a zamestnávateľmi.   

 
 
 

X. PODPORNÉ ČINNOSTI FAKULTY 

 
 

Pracovníci fakulty majú možnosť využívať informačné systémy univerzity, kompletné 
knižničné služby, stravovanie v areáli univerzity.   

 

V rámci systému komplexnej podpory študentov majú študenti fakulty možnosť 
využívať v univerzitnom komplexe knižnicu SZU s prezenčnými, výpožičnými 
a rešeršnými službami. Študenti majú zabezpečený prístup na internet, k dispozícii sú 
možnosti ubytovania v zariadeniach univerzity.  

Všetci pedagógovia podieľajúci sa na výučbe poskytujú študentom možnosť 
konzultácií v rámci konzultačných hodín, ktorých rozpis je zverejnený a sprístupnený 
na výveskách fakulty. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu pedagógovia poskytovali 
aj doplnkové konzultácie k jednotlivýcm štúdijným predmetom nad rámec konzultácií 
vyčlenených v rozpise konzultačných hodín, podľa individuálnej potreby študentov 
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Konzultácie frekventovane využívali 
študenti ako dennej tak i externej formy štúdia. Študenti majú možnosť s príslušným 
prodekanom konzultovať študijné otázky či problémy, záujem o mobilitu, špecifické 
študijné potreby a iné.  

Fakulta venuje prioritne pozornosť kvalite prípravy budúcich pracovníkov 
v zdravotníctve tak, aby obstáli na trhu práce. Rozsahové a obsahové zameranie 
praktickej výučby v jednotlivých študijných odboroch štúdiom ktorých získavajú 
absolventi spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, bolo koncipované v súlade 
so Študijným programom a s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. 
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. V študijných 
odboroch Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia, čo sú regulované povolania sestra 
a pôrodná asistentka, bola praktická výučba nastavená aj v súlade obsahu smerníc 
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Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/55 EÚ, ktorou sa mení smernica č. 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií v súlade so Študijným programom SZU.  

Študenti realizovali predpísanú praktickú výučbu na akreditovaných vyučbových 
pracoviskách univerzity, ďalších odborných zdravotníckych a komunitných pracoviskách 
v Bratislave podľa stanovených časových harmonogramov. Harmonogramy praktickej 
výučby a cirkulácia študentov na pracoviskách sú nastavené fixne tak, aby študent 
v jednotlivých študijných programoch absolvoval predpísaný počet hodín klinickej 
praxe/odbornej praxe/fyzioterapeutickej praxe a všetky základné oddelenia a mal reálnu 
možnosť realizovať odborné výkony predpísané v záznamníkoch praxe. Klinická prax je 
realizovaná pod pedagogicko-metodickým vedením odborných asistentov fakulty 
a odborným vedením mentorov, učiteľov – skúsených odborníkov z praxe. Vzhľadom 
na epidemiologickú situáciu pedagógovia jednotlivých katedier intenzívne komunikovali 
s mentormi najmä prostredníctvom elektronických médií. 

Evidenciu dochádzky študentov a plnenie obsahového zamerania praktickej výučby 
(predpísané odborné výkony na jednotlivých pracoviskách podľa ročníka štúdia) 
vyučujúci a mentori zaznamenávali jednotlivým študentom do Záznamníkov klinickej 
praxe. V záznamníku okrem predpísaných odborných výkonov je zaradené aj písomné 
hodnotenie vedomostí, zručností a prístupu študenta počas realizácie praktickej výučby. 
Záznamníky pre študentov jednotlivých študijných programov fakulta revidovala 
a doplnila o nové infromácie z platnej legislatívy. Podrobnej úprave boli podrobené 
najmä pasáže odborných výkonov.  

Metodickou pomôckou pre mentorov v procese pedagogického vedenia študentov bola 
„Príručka pre mentora študentov fakulty“ v listinnej forme. Odborníkom z praxe, ktorí 
sa podieľajú na odbornom vedení študentov poskytuje súbor základných informácií 
o organizácii a zásadách pedagogického procesu a systéme a hodnotení  praktickej 
výučby.   
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XI. INTERNACIONALIZÁCIA A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
FAKULTY 

 

 

FOaZOŠ SZU v rámci internacionalizácie plánovala a snažila sa realizovať v roku 2021 
medzinárodné aktivity vo viacerých oblastiach činnosti ako sú napr. účasť pracovníkov 
fakulty na konferenciách v zahraničí, spolupráca s inými pracoviskami v zahraničí, 
akademické mobility študentov a zamestnancov fakulty, odborné praxe študentov 
v zahraničí a podobne. Bohužiaľ pandémia mnohé plánované aktivity najmä v tejto 
oblasti zrušila, resp. presunula na neskôr.  

V uplynulom roku 2021 bolo na fakulte vzhľadom na pandémiu zrealizovaných iba 
niekoľko fyzicky absolvovaných zahraničných pracovných ciest zamestnancov fakulty. 
Pracovníci fakulty reprezentovali nielen fakultu ale aj univerzitu a Slovenskú republiku 
prostredníctvom aktívnej účasti na zahraničných mítingoch, zasadnutiach komisii a 
nadnárodných projektových stretnutiach, z ktorých sa väčšina vzhľadom na pandémiu 
musela uskutočniť online. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom bol počet 
zahraničných pracovných ciest administratívne riešených výrazne nižší, vzhľadom na 
nevyhnutné opatrenia v súvislosti s pandémiou.  

Medzi zahraničnými aktivitami, na ktorých sa pracovníci fakulty osobne stihli aktívne 
zúčastniť boli napr.:  

• EC and WGs meetings - World Physiotherapy Europe region, Sevilla, Španielsko 

• 6.celostátní konference všeobecných sester a radiologických asistentů 
katetrizačních sálů, Ostrava, Česká republika.  

Časť plánovaných zahraničných konferencií a mítingov bola postupne počas roka 
presunutá do online priestoru, viacerí pracovníci fakulty sa takýchto online konferencii 
a mítingov počas roka zúčastnili aktívne alebo pasívne.   

Po zlepšení epidemiologickej situácie fakulta plánuje naďalej podporovať svojich 
pracovníkov v aktívnej účasti na medzinárodných konferenciách a iných aktivitách 
v zahraničí a tým podporovať nadväzovanie nových odborných kontaktov a získavanie 
nových poznatkov a cenných zahraničných skúseností.   

 
Fakulta v roku 2021 pokračovala v spolupráci s viacerými pracoviskami a inštitúciami v 
zahraničí najmä prostredníctvom Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU. 
Najintenzívnejšia spolupráca prebiehala s nižšie uvedenými pracoviskami a inštitúciami:  
• Council of Europe – Committee on Bioethics (DH-BIO) – Rada Európy – Riadiaci 

výbor pre bioetiku (DH-BIO): prof. Glasa je členom, delegátom-zástupcom SR v 
tomto výbore od roku roku 1999, aktuálne je (od roku 2021) aj členom Prípravnej 
pracovnej skupiny medzinárodnej konferencie „Dialogue on Human Genetics“  

• WMA – World Medical Association, Medical Ethics Commitee: prof. Glasa je členom 
výboru, okrem toho má na starosti spoluprácu SLS (SR členskej organizácie WMA)  

• EACME – European Association of Centres of Medical Ethics: prof. Glasa je vedúcim 
„národného“ spolupracujúceho centra – Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f., 
ktoré je pridruženým členom tejto najstaršej európskej asociácie centier medicínskej 
etiky, zúčastňuje sa, podľa možností, konferencií a iných aktivít asociácie, ÚZE 
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pravidelne dostáva EACME News (spravodaj asociácie), ktorý je k dispozícii v knižnici 
ÚZE      

• EFGCP – European Forum for Good Clinical Practice: prof. Glasa je dlhoročným 
členom Výboru (Board) EFGCP, zároveň je aj zopovedným členom výboru pre 
bioetiku a spolu-vedúcim Ethics Working Party 

• UEMS – Európska únia medicínskych špecialistov: prof. Glasa je delegátom – 
zástupcom SR (SLS) v riadiacich štruktúrach tejto organizácie: Board, Council, 
Advisory Board, zároveň je aj vedúcim Working Group on New Form(at)s of CME (= 
Continuous Medical Education – Kontinuálne medicínske vzdelávanie) 

• EACCME – Európska akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie: prof. 
Glasa je spolu so zástupcom SLK delegátom – zástupcom SR (SLS) v tejto 
organizácií, bol konzultorom a členom pracovných skupín venovaným inováciám 
v oblasti CME), 

• COST Association (jedna z najstarších vedecko-výskumných medzivládnych 
grantových agentúr v Európe): prof. Glasa je v súčasnosti delegovaným zástupcom 
SR v Managing Committee projektu Cost Action (CA) 17112 - Prospective European 
Drug-Induced Liver Injury Network (PRO-EURO-DILI-NET), okrem toho sa prof. 
Glasa pravidelne dlhoročne zúčastňuje medzinárodných hodnotiacich panelov 
návrhov projektov COST Association a pracuje aj ako expertný hodnotiteľ návrhov 
takýchto projektov      

• Európska komisia (Brusel) – Horizon2020 a Horizon Europe (grantová agentúra 
Európskej komisie): prof. Glasa sa zúčastňuje medzinárodných hodnotiacich 
panelov, návrhov projektov a pracuje aj ako expertný hodnotiteľ návrhov takýchto 
projektov, prípadne expert-hodnotiteľ v rámci monitoringu priebehu týchto 
projektov (aktivity tohto programu dobiehali ešte aj v roku 2021).  

 
Pracovníci Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ v súčasnosti udržujú aj ďalšie zahraničné 
kontakty a neformálnu spoluprácu s pracoviskami ako sú napr.: 
• Anscombe Centre for Bioethics, Oxford University, Oxford, UK (vedúci prof. Dr. 

David Albert Jones)  
• Centro di Bioetica, UCSC, Rím, Taliansko (vedúci prof. Dr. Antonio Spagnolo):  

• Centre for Bioethics and Biolaw, UMA, Rím, Taliansko (vedúca prof. Dr. Laura 
Palazzani) 

• Kennedy Institute of Ethics, GU, Washington D.C., USA (vedúci prof. Daniel 
Sulmassy)  

• Edmund D. Pellegrino Center for Clinical Bioethics, GU, Washington D.C., USA, 
(kontakt: prof. Daniel Sulmassy, prof. John Keown) 

• The Hastings Center, Garrison N.Y., USA (prezidentka: prof. Mildred N. Solomon) 
 
Dôležitou činnosťou FOaZOŠ SZU v oblasti medzinárodných aktivít bolo rozvíjanie 
a podpora akademických mobilít študentov a pracovníkov fakulty. 

V akademickom roku 2020/2021 bolo vyslaných na akademickú mobilitu cez program 
Erasmus+ celkovo 27 študentov, čo predstavuje v prepočte cca 113 osobomesiacov 
vyslaných študentov. Z uvedeného počtu bolo 9 študentov vyslaných na mobilitu za 
účelom štúdia a 18 študentov za účelom stáží a postabsolventských stáží. V porovnaní 
s predchádzajúcim akademickým rokom to predstavuje zvýšený počet vyslaných 
študentov o 35% s minimálnym poklesom počtu osobomesiacov (-2,4%) čo je 
spôsobené zvýšeným počtom stáži, ktoré zväčša trvajú kratšie ako mobilita za účelom 
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štúdia. Prehľad zrealizovaných mobilít študentov a porovnanie s predchádzajúcim 
akademickým rokom je uvedený v tabuľke č. 6.  

V kalendárnom roku 2021 bolo celkovo vyslaných cez program Erasmus+ na mobilitu 
za účelom štúdia, stáží a postabsolventských stáží 31 študentov, ktorí absolvovali 
mobilitu na viacerých univerzitách a pracoviskách hlavne v Českej republike, ale aj 
v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku. Mobility prijatých študentov 
v sledovanom období sa zúčastnila 1 študentka z ČR za účelom stáže. 

 

Vzhľadom na pandémiu a s tým súvisiacu zložitú a stále sa menlivú situáciu sme sa 
stretávali s rôznymi ťažkosťami ako napr. obavy študentov, znížený počet prihlásených 
záujemcov o mobility, ako aj odstúpenie od mobility (z dôvodu ochorenia a pandémie). 
Samozrejme sme intenzívne sledovali epidemiologickú situáciu, potrebné nariadenia 
a predpisy a boli sme aj počas trvania mobility v intenzívnom kontakte so študentami. 
Z vyššie uvedených dôvodov možno počet reálne zúčastnených študentov na mobilitách 
napriek všetkým zložitým okolnostiam hodnotiť ako úspešný.   

Dlhodobým cieľom fakulty v oblasti akademických mobilít študentov je naďalej 
zintenzívňovať činnosti a rozširovanie možností akademických mobilít nielen vyslaných 
ale aj prijímaných študentov za účelom štúdia a stáží. 

V kalendárnom roku 2021 boli plánované viaceré akademické mobility zamestnancov 
fakulty, avšak z dôvodov pandemickej situácie neboli zrealizované. Fakulta podporovala 
a plánovala aj mobility prijatých zamestnancov zo zahraničných vysokých škôl. Okrem 
mobilít cez program Erasmus+ sa pripravovala aj niekoľkomesačná mobilita profesora 
z USA cez Fulbrightov program, avšak viaceré tieto spomínané aktivity nemohli byť pre 
pandémiu zrealizované a boli presunuté na neskôr. Uskutočnila sa teaching mobilita 2 
pedagógov zo Západočeskej univerzity v Plzni, z Fakulty zdravotnických studií, 
z Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnicktví (11/2021). 
Podrobnejšie údaje o akademických mobilitách študentov a zamestnancov na FOaZOŠ 
SZU sú uvedené v časti III.c, VII. a v tabuľkách č. 6 a č. 11 prílohy. 

 

Dôležitou činnosťou v oblasti medzinárodných aktivít je aj zapojenosť pracovníkov 
fakulty v zahraničných projektoch. V kalendárnom roku 2021 pokračovali pracovníci 
fakulty aktívne v 2 medzinárodných projektoch cez program Erasmus+ a úspešne 
ukončila 2 projekty strategických partnerstiev HELP2 a DeMoPhaC. 

HELP2 – Healthcare Language Learning Programme 2 je inovatívnym programom 
jazykového vzdelávania pre študentov zdravotníckych profesii a zdravotníckych 
pracovníkov. Produktom HELP2 sú materiály v podobe online výučbovej platformy 
MOODLE, audio a video nahrávok, mobilnej aplikácie a tlačenej publikácie. Partnermi 
v projekte boli Univerzita Palackého v Olomouci, ČR, Coimbra University, Portugalsko; 
Klaipeda University, Litva; Medical University of Varna, Bulharsko; George Emil Palade 
University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures, Rumunsko; 
Association for Medical English, Poľsko a Pro-Kompetenz, Nemecko.  

DeMoPhaC - Development of model for nurses´ role in interprofessional 
pharmaceutical care. Projekt DeMoPhaC si stanovil za cieľ popísať úlohu sestry v 
interprofesijnej farmaceutickej starostlivosti a zakotviť celoeurópsky model 
interprofesijnej farmaceutickej starostlivosti. Partnermi SZU v projekte boli University of 
Antwerp, Belgicko; University of Applied Sciences Utrecht, Holandsko; Swansea 
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University, Spojené kráľovstvo; Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Nemecko; 
Østfold University College, Nórsko; Univerzita Karlova, ČR; University of Alicante, 
Španielsko; Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugalsko; Anaste, 
Taliansko; University of Peloponnese, Grécko; University of Pecs, Maďarsko; St. 
Clement of Ohrid University of Bitola, Severné Macedónsko a University of Primorska, 
Slovinsko. 
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XII. SYSTÉM KVALITY 
 
 
 

a) MANAŽMENT FAKULTY  

 

V rámci manažmentu vysokej školy a systému zabezpečovania kvality vzdelávania, 
vedecko-výskumnej, publikačnej a ďalšej odbornej činnosti fakulta organizačne 
a metodicky vychádza zo zákona o vysokých školách, zákona o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a z usmernení a úloh Rady pre vnútorný systém 
zabezpečenia kvality SZU. Fakulta má v Rade kvality SZU nominovaných stálych členov 
- prof. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD., MPH, dekanku fakulty, ktorá zastáva aj funkciu 
predsedníčky Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality SZU, doc. PhDr. Hanu 
Padyšákovú, PhD., prodekanku pre pedagogickú činnosť a doc. PhDr. Jarmilu Kristovú, 
PhD., MPH, predsedníčku Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality fakulty 
FOaZOŠ. Na jednotlivé rokovania Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality SZU 
sú prizývaní ďalší prodekani podľa programu rokovania.  

Fakulta v súlade so strategickým zámerom rozvoja a cieľom zlepšovania kvality procesov 
a činností vysokej školy v jednotlivých oblastiach pravidelne vyhodnocuje merateľné 
ukazovatele kvality pedagogického procesu. Analýza je zameraná na štatistické 
vyhodnotenie vývoja počtu študentov, hodnotenie vedomostnej úrovne študentov 
končiacich ročníkov, pomer počtu školiteľov a oponentov záverečných prác, pomer 
prijatých študentov a skončených absolventov a iné. Súčasťou je analýza hodnotenia 
kvality pedagogického procesu z anonymných hodnotiacich dotazníkov, ktoré vyplnili 
študenti po skončení výučby letného semestra. Okrem centrálne zadaných dotazníkov 
fakulta požiadala študentov o vyplnenie ďalších dotazníkov, špecificky zameraných na 
zhodnotenie dištančnej výučby. 

Zverejnenie akreditačných štandardov a metodiky na vyhodnocovanie štandardov 
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo bolo impulzom pre kreovanie 
fakultnej Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality, ktorá koordinuje a spracováva 
podklady v súvislosti s prípravou na akreditáciu študijných programov.  

Činnosť a kompetencie Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality fakulty rámcujú 
základné dokumenty schválené v roku 2021:  

• Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
(platnosť a účinnosť dňom 30. novembra 2021) 

• Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality fakulty (platnosť 
a účinnosť dňom 30. novembra 2021) 

Nástrojmi na optimalizáciu tvorby a vyhodnocovnia plnenia štandardov SAAVŠ sú taktiež 
metodické usmernenia, ktoré boli vypracované vedením fakulty: 

• Metodické usmernenie č. 1/2021 k celkovej pracovnej záťaži vysokoškolských 
učiteľov na Fakulte ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave (platnosť a účinnosť dňom 01. októbra 2021) 

• Metodické usmernenie č. 2/2021 – Metodika tvorby študijných programov na 
Fakulte ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave (platnosť a účinnosť dňom 30. novembra 2021). 
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Podkladom pre realizáciu účinných nástrojov na zvyšovanie kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu na fakulte sú nasledujúce sledované parametre: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet hospitácií 

Hospitačná činnosť, vzhľadom na dištančnú formu 
výučby bola na prednáškach realizovaná priebežne – 
pripojením sa do prebiehajúcej prednášky. Na 
cvičeniach vedenie fakulty vykonalo hospitácie spolu 
7 x: OSE 3 x, FZT 2x, UZS 1 x, RT 1x. 

Počet sťažností na priebeh 
výučby 

Písomne neboli doručené podnety na priebeh výučby. 
Priebežne vzniknuté problémy v zmysle nedostatkov 
zo strany študentov ako je neskorý príchod, alebo 
nedodržanie času prestávky či neskoro nahlásená 
absencia z dôvodu PN a nedostatky naznačené v 
hodnotiacich dotazníkoch v zmysle neskorého 
príchodu / pripojenia pedagóga fakulta riešila 
komunikáciou s katedrou,  pedagógmi, študentami.  

Podiel študentov, ktorí 
nesplnili podmienky na 
pokračovanie v štúdiu 

Denná forma Bc. štúdia: 7     
Externá forma Bc. štúdia: 29   
Externá forma Mgr. štúdia: 8 

Podiel študentov, ktorí 
prekračujú štandardnú dĺžku 
štúdia 

47 študentov Bc. denná forma štúdia 

Podiel študentov, ktorí 
zanechali štúdium 

Denná forma Bc. štúdia: 14                                                                    
Externá forma Bc. štúdia: 25                                                
Externá forma Mgr. štúdia: 12 

Podiel študentov, ktorí 
hodnotili výučbu 

Z 957 oslovených študentov dotazník hodnotenia 
výučby vyplnilo 181 študentov, čo tvorí 18,91 %.  

Pomer voľne dostupných 
počítačov s potrebným 
programovým vybavením  
na študenta 

SZU má 2 počítačové učebne s kapacitou 25 a 20 PC 
s priamym prístupom na internet a potrebným 
programovým vybavením, každá učebňa disponuje 
PC, dataprojektorom, na každom poschodí SZU sú 
voľne dostupné PC s internetovým pripojením 
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Vážený študijný priemer študentov – štátne skúšky akad. rok 2020/2021 

 

Študijný program Priemer 

Ošetrovateľstvo Bc., denná forma štúdia 3. ročník 1,70 

Pôrodná asistencia Bc., denná forma štúdia 3. ročník 1,63 

Fyzioterapia Bc., denná forma štúdia 3. ročník 1,59 

Urgentná zdravotná starostlivosť, Bc. denná forma štúdia  3. ročník 1,69 

Rádiologická technika, Bc. denná forma štúdia 3. ročník 1,79 

Fyzioterapia, Bc. externá forma štúdia 4. ročník 1,22 

Urgentná zdravotná starostlivosť, Bc. externá forma štúdia 4. ročník 1,55 

Ošetrovateľstvo, Mgr. externá forma štúdia 3. ročník 1,46 

Fyzioterapia, Mgr. externá forma štúdia 3. ročník 1,45 

 
 
 
 

Pomer počtu záverečných prác a oponentov  
– štátne skúšky akad. rok 2020/2021 
 

Študijný program 
Počet prác / 

počet 
oponentov 

Ošetrovateľstvo Bc. denná forma štúdia 3. ročník 46/17 

Pôrodná asistencia Bc. denná forma štúdia 3. ročník 19/3 

Fyzioterapia Bc. denná forma štúdia 3. ročník 44/9 

Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. denná forma štúdia 3. ročník 23/5 

Rádiologická technika Bc. denná forma štúdia 3. ročník 17/8 

Fyzioterapia Bc. externá forma štúdia 4. ročník 6/6 

Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. externá forma štúdia 4. ročník 10/5 

Ošetrovateľstvo Mgr. externá forma štúdia 3. ročník 49/19 

Fyzioterapia Mgr. externá forma štúdia 3. ročník 89/9 
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b) VZDELÁVANIE 

 
Osobitnú pozornosť fakulta venovala kvalite vzdelávacieho procesu. Vedomostné 
dotazníky vypĺňali študenti končiacich ročníkov (3. ročník) dennej formy štúdia: 
Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Fyzioterapia, Urgentná zdravotná starostlivosť, 
Rádiologická technika v mesiaci apríl 2021, t. j. po ukončení výučby a predmetových 
skúšok a pred konaním štátnych skúšok. Znenie otázok pripravili príslušné katedry, pre 
študijné programy Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť je 
ich znenie rovnaké na FOaZOŠ a na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Počas 
predchádzajúcich akad. rokov boli vedomostné dotazníky zadávané osobne, 
prostredníctvom katedier. V akad. roku 2019/2020 boli dotazníky prvý krát zadávané 
online prostredníctvom aplikácie Microsoft Forms a tak po minuloročných skúsenostiach 
fakulta opäť využila na oslovenie študentov aplikáciu Microsoft Forms.  

 

Študijný program 
Počet študentov / 

odpovedalo % 

Priemer 
bodov 

Poradie 
úspešnosti 

Ošetrovateľstvo 46 / 100 % 87,46 % 1. 

Pôrodná asistencia 19 / 94,70 % 80,66% 2. 

Fyzioterapia 41 / 100 % 58,51 % 5. 

Urgentná zdravotná starostlivosť 22 / 90,90 % 79,88 % 3. 

Rádiologická technika 17 / 100 % 66,13 % 4. 

Spolu 142 74,51 % - 

 

 

Vedomostné dotazníky akad. rok 2020/2021 – poradie úspešnosti 
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Vedomostné dotazníky akad. rok 2020/2021 – poradie úspešnosti 

 

 

 

Pri porovnaní dosiahnutých výsledkov s predchádzajúcimi rokmi konštatujeme pokles 
úspešnosti študentov v počte získaných bodov vo vedomostných dotazníkoch. Príčinou 
môže byť aj dištančná forma výučby počas pandémie, kedy je priestor na kontrolné 
otázky a individuálne preverenie progresu študenta limitovaný technológiami. 

Fakulta venuje náležitú pozornosť aj návrhom a podnetom študentov, ktoré sú 
operatívne riešené na poradách vedenia fakulty, v rámci rokovaní Komisie pre kvalitu 
za účasti garantov študijných programov a jednotlivých vyučujúcich či študijných 
referátov. Fakulta analyzovala aj problémy, na ktoré študenti špecificky upozorňovali 
v anonymnom dotazníku. Hodnotenia pedagogického procesu uvedené v odpvediach 
študentov na zadané dotazníky hodnotenia kvality výučby sú špecifické pre študijný 
program a ročník štúdia, nakoľko študijné predmety sú odlišné, mnoho predmetov je 
jednosemestrálnych a na výučbe predmetov, najmä klinických, sa strieda viacero 
pedagógov, prípadne predmet s rovnakým názvom (základy vedeckej práce či latinský 
jazyk a iné vyučuje viacero pedagógov, alebo predmety zaradené ako cvičenia 
z jedného  predmetu zabezpečuje v každej skupine iný pedagóg.  

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu boli hodnotiace dotazníky zadané len 1 x za celý 
akademický rok a v oboch druhoch dotazníkov bola využitá elektronická verzia – 
zadávanie online prostredníctvom aplikácie Microsoft Forms.  

Hodnotenie pedagogického procesu na fakulte tradične realizujeme prostredníctvom 
hodnotiacich dotazníkov zadávaných všetkým študentov ako v Bc. v dennej a externej 
forme štúdia, tak i v Mgr. externej forme štúdia.  

Každému študentovi na fakulte bol ponúknutý anonymný dotazník, prostredníctvom 
aplikácie Microsoft Forms. Vzhľadom na minimálny záujem o vyplnenie dotazníkov 
z minulého roka, kedy cez akademický systém MAIS odpovedalo naozaj len minimum 
študentov (do 10 %) a cez aplikáciu Forms i keď viac (cca 30 %), ale rovnako málo 
študentov, sme zvýšili informovanosť študentov a umožnili im dostupnosť dotazníka na 
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vyplnenie 24 hodín v rozsahu niekoľko dní. Efekt nebol uspokojivý, účasť študentov 
bola minimálna, preto interpretujeme zistené výsledky v absolútnych číslach 
a neuvádzame prepočet na relatívne hodnoty v %. Následné vyhodnotenie odpovedí 
študentov je teda problematické, nakoľko ho nemožno považovať za reprezentatívne, 
kvantifikovať odpovede vzhľadom na nízky počet odpovedajúcich. Fakulta na základe 
uvedeného považovala výsledky za kvalitatívne ukazovatele a venovala pozornosť 
jednotlivým odpovediam pri ish analýze s garantami študijných programov, vedúcich 
katedier a pedagógmi zabezpečujúcimi študijný predmet. 

 
 
Hodnotiace dotazníky akad. rok 2020/2021 

Hodnotenie kvality vyučovacieho procesu sa uskutočnilo aj formou dotazníkov. Tie 
obsahovali 21 otázok z databázy dotazníka na hodnotenie kvality pedagogického 
procesu používaného v minulých akad. rokoch a doplnili sme ho o otázky zamerané 
na hodnotenie kvality dištančného vzdelávania. 

Hodnotiace dotazníky vyplnilo spolu 181 študentov z celkového počtu 957 študentov, 
čo tvorí 18,91 %. 

 

Študijný program 
Počet 

študentov 
Doručené 
dotazníky 

Ošetrovateľstvo, Bc denná a externá forma štúdia 129 +27 55 

Ošetrovateľstvo, Mgr externá forma štúdia 109 7 

Pôrodná asitencia, denná forma štúdia 56 37 

Fyzioterapia, Bc denná a externá forma štúdia 110 +19 37 

Fyzioterapia, Mgr externá forma štúdia 204 3 

Urgentná zdravotná starostlivosť, denná a externá forma 

štúdia 

77 + 70 22 

Rádiologická technika, denná a externá forma štúdia  73 + 13 19 

Fyziologická a klinická výživa, denná a externá forma 

štúdia 

29 1 

Dentálna hygiena, externá forma štúdia 41 0 

Spolu 957 181 

 
 
Otázky boli zamerané na tri sledované okruhy: 

• kvalitu vyučovacieho procesu teoretických a praktických predmetov i klinickej / 
odbornej praxe vrátane hodnotenia vysokoškolských učiteľov a mentorov 

• poskytovanie informácií zo strany fakulty a pracovníkov študijného oddelenia a 
• vzdelávanie v období mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. 
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Študenti v hodnotení kvality výučby pozitívne ocenili zanietený prístup angažovaných 
pedagógov, na strane druhej negatívne hodnotenia mali najmä na predmety, ktoré ich 
obsahom nezaujali – označili ich za „ťažké“ či „náročné na štúdium“, resp. tie, ktoré 
považovali ich len za doplnkové k profilu absolventa a výstupovým kompetenciám. 

V hodnotení vyučujúcich sa zamerali nie len na výučbu, ale aj prístup vyučujúceho 
k možnosti vyjadriť vlastný názor. Dodržiavanie rozsahu a obsahu výučby, oboznámenie 
študentov s rámcovým obsahom prednášok, cvičení, seminárov jasné a presné 
formulovanie požiadaviek na ukončenie predmetu, ale aj individuálne konzultácie boli 
hodnotené ako „áno všetci“ / „áno väčšina“. V prípade vyjadrení „len niektorí“ však boli 
študenti rezervovaní v konkretizovaní nedostatkov. 

Na druhej strane záverečné hodnotenie nepovažovala väčšina študentov za dostatočne 
objektívne, taktiež odpovede „len niektorí“ boli uvedené v pomerne vysokom zastúpení. 
Analýze dôvodov takého hodnotenia sa fakulta intenzívne venuje. Pozitívny vývoj nastal 
v dodržiavaní vypísania termínu skúšky v MAIS-e, nakoľko viac než 75 % odpovedí 
študentov uvádzalo, že „nikto“ tak neskúšal. 

 

Mapovanie podmienok klinickej / odbornej praxe je pre fakultu zdrojom cenných 
informácií, lebo napriek zmene pracovísk a akreditácií nových výučbových 
zdravotnických zariadení sa fakulte nedarí dosiahnuť výraznejšiu spokojnosť študentov 
v sledovanej oblasti. Za najvýraznejšie nedostatky praktickej výučby považovali 
nedostatočný počet mentorov, resp. nedostatok času na študenta, nedostatok odbornej 
práce vykonávanej študentom a veľký počet študentov na pracovisku. Konštatovali, že 
nevhodný prístup mentorov sa počas mimoriadnej situácie vystupňoval.  
Študenti uviedli v dotazníku aj návrhy na zvýšenie úrovne kvality vzdelávania na 
fakulte: zmeny organizácie praktickej výučby, zrušiť z ich pohľadu nepotrebné 
predmety a prehodnotiť spôsob ukončovania predmetov, rozšíriť spektrum učebných 
textov z niektorých študijných predmetov, zvýšiť vzájomnú interakciu medzi učiteľom 
a študentami, zlepšiť informovanosť zo strany fakulty či viac praxe a menej teórie. 

 
Z oblasti informovanosti a možnosti riešenia problémov študentov respondenti 
najpočetnejšie uviedli, že informácie o Študijnom poriadkom SZU získali už „pri zápise“, 
nasledovali odpovede „cielene na internete /  individuálne, zaujíma ma to, potrebujem 
to vedieť či náhodne na internete“. Pozitívnym zistením je, že sa zvyšuje samostatnosť 
študentov a vedia sa už „orientovať“ v študijnom poriadku a postupovať podľa neho, 
ako aj hodnotenie konzultácií so študijnou referentkou – výrazne  dominovali odpovede 
„áno, vie nám poradiť, je ústretová“.  
 
Nové alebo závažné problémy, v porovnaní s predchádzajúcim rokmi sme 
nezaznamenali a podrobnou analýzou výstupov môžeme konštatovať, že prevrávajú 
negatívne hodnotenia tých predmetov, ktoré sú náročné obsahom štúdia. Celkové 
hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte je predmetom rokovaní najmä vedenia fakulty 
a Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na FOaZOŠ, ako aj Vedeckej rady 
fakulty, Vedeckej rady univerzity a Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na 
SZU.  
 
Výstupom otázok, ktoré boli venované problematike výučbe počas krízovej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19 uvádzame v kapitole XIII. 
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Pre vedenie fakulty boli významným barometrom kvality vzdelávania výsledky externého 
prieskumu Akademická štvrťhodinka 2021, ktorý organizovala Slovenská akreditačná 
agentúra pre vysoké školstvo. Študenti fakulty sa zapojili vo výraznom počte – z 
celkového počtu 371 účastníkov zo SZU bolo186 študentov našej fakulty. 

113 študentov FOaZOŠ odpovedalo na otázku „Počas môjho doterajšieho štúdia škola 
zvyšovala kvalitu poskytovaného vzdelávania, pričom 43% z nich uviedlo, že súhlasia 
resp. rozhodne súhlasia. 

 

 
 
 
 

Všetkých 186 zúčastnených študentov fakulty odpovedalo na otázku, či by odporučilo 
svoj študijný plán svojim známym. Potešujúcim je, že až 74% z nich odpovedalo 
pozitívne. 
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Skôr 
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Skôr súhlasím
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Graf.: Počas môjho doterajšieho štúdia škola 
zvyšovala kvalitu poskytovaného vzdelávania
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Graf : Môj študijný program by som odporučil/a 
svojim známym.



 

 

 

57 

 

Taktiež sa až 54% študentov vyjadrilo, že fakulta im umožňuje rozložiť študijnú záťaž 
tak, aby ju zvládli 
 

 

 

Výzvou pre fakultu sú odpovede na otázky týkajúce sa prístupu ku kvalitným odborným 
textom a databázam (potvrdilo 46%) a „dostatočný prístup k vybaveniu fakulty 
označilo“ 44%. 

Naopak, pozitívnym zistením bolo, že študenti, zhodne s našim dotazníkom hodnotenia 
kvality, vo vysokom percente (68%) uviedlo, že im na úvodných hodinách bolo jasne 
vysvetlené, čo sa od nich očakáva v danom predmete.  

Zhodne – po 74% študentov sa vyjadrilo, že povinné predmety na seba nadväzovali 
naprieč semestra a vhodne sa dopĺňali, ako aj to, že predmety prepájali poznatky 
z rôznych disciplín, 60% študentov prezentovalo, že učitelia učia metódami, vďaka 
ktorým vedia pochopiť učivo. Spokojnosť s kreditovým ohodnotením predmetov, ktorý 
odrážal ich náročnosť vyjadrilo 51% študentov. 

Za skupinu otázok hodnotenia učiteľov uvádzame, že 85 % študentov fakulty vyzdvihlo 
ich dobrú odbornú pripravenosť na výučbu. Podľa 66% študentov učitelia premietajú 
potreby praxe do výučby a 20 % študentov sa učiteľom podarilo zapojiť do vedeckých 
aktivít. 61% študentov sa vyjadrilo, že učitelia dodržiavajú dohodnutý harmonogram 
výučby. 35% študentov dostali od učiteľov žiadosť o spätnú väzbu na ich predmety. 
Učitelia pomohli využiť potenciál 43% študentov. 

Kladne hodnotili aj vzťah učiteľa a študenta – 90% študentov nemalo pocit, že by 
učitelia zvýhodňovali niektorých študentov a 86% študentov sa vyjadrilo, že učitelia sa 
k nim nesprávajú povýšenecky. 

67% študentov bolo spokojných, že ich výkon bol hodnotený priebežne počas celého 
semestra. Hodnotenie malo vopred stanovené jasné podmienky a kritériá podľa 71% 
študentov, pričom hodnotenie objektívne odrážalo výkon u 76% študentov. Dôležitým 
ukazovateľom kvality vzdelávania regulovaných povolaní je aplikovanie teoretických 
poznatkov na riešenie konkrétnych problémov. Na túto otázku sa 76% študentov 
vyjadrilo pozitívne.  
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Skôr súhlasím
42%
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12%

Graf.3: Škola mi umožňuje rozložiť si študijnú 
záťaž tak, aby som ju zvládol/a. 
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Spokojnosť s administratívnymi službami prejavilo spokojnosť 73% študentov, pričom 
knižničné služby využíva asi len 45,2% študentov. S akademickým systémom MAIS je 
spokojných 74% študentov.  

Dotazník Akademickej štvrťhodinky je súčasne akousi spätnou väzbou na náš hodnotiaci 
dotazník: 43% študentov vyjadrila svoje obavy z pomsty učiteľov alebo vedenia, ak sa 
vyjadria k dianiu na škole. No zároveň 58,6% študentov sa vyjadrilo, že má možnosť sa 
vyjadriť ku kvalite výučby a učiteľov aspoň raz ročne cez anonymný dotazník/anketu. 
23,1% študentov sa vyjadrilo, že má dostatok informácií ako ovplyvniť chod fakulty.  
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súhlasím

19%

Graf : V škole ma učia aplikovať teoretické poznatky 
na riešenie konkrétnych problémov. 
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Graf: Mám možnosť vyjadriť sa ku kvalite výučby a 
učiteľov aspoň raz ročne cez anonymný 

dotazník/anketu.
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71% študentov odpovedalo, že im počas štúdia boli vysvetlené hlavné princípy 
akademickej etiky. Taktiež 70% študentov uviedlo, že akademické podvody sa na 
fakulte dôsledne postihujú. Literárne zdroje sa naučilo používať pri písaní 70% 
zúčastnených.  

 

 

 

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu 

 

Požiadavka podľa Štandardov pre ŠP - Čl. 6 ods. 1) VŠ zaručuje pre študijný program 
učiteľov, ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu študentov. Preto fakulta 
situáciu riešila vypísaním výberových konaní a boli prijatí noví pedagógovia 
v kvalifikačnej štruktúre: 

• docent, 

• 1 odborný asistent s PhD., 
• 2 asistenti s PhDr., a 4 asistenti na kratší úväzok (1 x DH, 2 x UZS, 1 x RT). 

Zároveň personálnu štruktúru posilnil 1 docent pre študijný program RT z radov 
zamestnancov SZU. 

Fakulta zároveň pristúpila k zmene pedagógov zabezpečujúcich výučbu predmetov na 
ktoré študenti upozorňovali (ANJ, BBR, FARM, GYN, CHIR). 

Taktiež fakulta dôrazne upozornila učiteľov aby  študenti dostali od učiteľov  spätnú 
väzbu na ich predmety. 

Za pozitívum možno hodnotiť aj prezenčné využívanie novovybudovaných učební pre 
ošetrovateľské techniky B – 412, 2 nové učebne pre FZT (B- 428, B-440) a 1 
veľkokapacitná učebňa pre teoretickú výučbu (B -537). 

 

Problémy pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

 

Problémy pretrvávajú v stabilizácii personálnej štruktúry a v inovácií učebných pomôcok 
najmä modelov. Ďalším problémom je pomalá výmena zastaraných a pomalých PC 
v pracovniach pedagógov a u študijných referentiek. 
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Graf: Počas štúdia mi boli vysvetlené hlavné 
princípy akademickej etiky
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Organizačnú a administratívnu podporu poskytujú študentom študijné referáty fakulty.  

 

 
c) TVORIVÁ ČINNOSŤ 

 

Fakulta má vybudovanú výskumnú infraštruktúru, ktorá je zložená z laboratórií so 
širokospektrálnym prístrojovým vybavením (LC-MS/MS, HPLC, uHPLC, Elisa reader 
a washer, lyofilizátor, sterilný laminárny box, InBody230, Posturomed a ďalšie), ktoré 
poskytuje naplno využiť tvorivý potenciál pracovníkov fakulty. Pracovníci fakulty sa 
zapájajú do aktuálnych výziev. Na univerzite funguje centrum pre podporu  projektov, 
ktorá zverejňuje na webovej stránke aktuálne výzvy projektov, na ktoré reflektujú naši 
pracovníci z fakulty, aby podporili svoju tvorivú činnosť. V roku 2021 boli fakulte 
schválené 3 vnútorné granty, do ktorých sa zapojili pracovníci z odboru ošetrovateľstva, 
rádiológie, fyzioterapie a pôrodnej asistencie. Taktiež fakulta podala grant do 
všeobecnej výzvy (VV2021) do agentúry na podporu výskumu a vývoja. 

Úroveň technologického vybavenia didaktickou technikou sa zvýšila, všetky učebne 
majú stabilne zabudovaný počítač a dataprojektor. K zabezpečeniu systému kvality 
prispieva zabezpečenie Wi-Fi siete a informačných počítačových panelov 
v spoločenských komunikačných priestoroch. Mimoriadna situácia si vyžiadala zvýšenie 
technickej úrovne počítačového vybavenia učební a inštaláciu aplikácie Microsoft Teams 
tak, aby bola zabezpečená dištančná výučba v plnej miere. 

Zaškolenie pedagógov v používaní aplikácií Teams (online prednášky) a Forms (online 
overovanie vedomostí) ako aj technickú pomoc pri vypísaní jednotlivých prednášok či 
nastavení testov fakulta poskytla kolegom, najmä z radov externých pedagógov v plnej 
miere, aby bola výučba a skúšky plynule zabezpečené. 

Kontrolným mechanizmom organizačného riadenia fakulty je proces schvaľovania 
prostredníctvom akademického senátu fakulty v zmysle zákona o vysokých školách. 
Správy o činnosti vysokej školy, špecifikované na oblasti pedagogickú, vedecko-
výskumnú, publikačnú a trendy rozvoja, sú pravidelným programom rokovania Vedeckej 
rady fakulty. 

Vedenie fakulty venovalo veľkú pozornosť aj hodnoteniu kvality výučby. Prístup 
pedagógov bol počas dištančnej výučby priebežne monitorovaný a osobné hospitácie 
na výučbe nahradili online hospitácie a pripojenie sa do prebiehajúcej výučby 
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Kvalita výučby je hodnotená priebežne na 
kolégiách dekana, rokovaniach Akademického senátu, Vedeckej rady, Komisie pre 
kvalitu a na úrovni univerzity rovnako na rokovaniach Akademického senátu SZU, 
Vedeckej rady SZU a Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na SZU. 

Fakulta prispieva k zvýšeniu kvality pedagogického procesu a tvorivej publikačnej 
činnosti v rámci Edičného plánu SZU, vydávaním vedeckého odborného časopisu 
Ošetrovateľský obzor a publikovaním výsledkov vlastnej vedeckej práce v domácich 
a zahraničných periodikách. Ďalším príkladom aktívneho prístupu fakulty k zvýšeniu 
kvality pedagogického procesu bolo zadanie anonymných hodnotiacich dotazníkov 
špecificky zameraných na zhodnotenie realizovanej dištančnej výučby prostredníctvom 
aplikácie Microsoft Forms. 
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d) ZAPOJENIE INTERNÝCH A EXTERNÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN DO 

VZDELÁVACIEHO PROCESU 

 
Interné a externé zainteresované strany (najmä študenti a zástupcovia 
zamestnávateľov) sa zapájajú do prípravy tvorby  študijných programov účasťou 
v programovej rade pre príslušný študijný program a rade kvality fakulty. 
Zamestnávatelia participujú na uskutočňovaní praktickej výučby v študijných 
programoch na klinických výučbových pracoviskách zdravotníckych zariadení, 
spoločných vyšetrovacích a laboratórnych zložkách. S poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti má fakulta podpísane zmluvy, ktorých zoznam uvádzame v prílohe a je 
dostupný aj v centrálnom registri zmlúv. 

Menný zoznam externých zainteresovaných strán, ktoré sa aktívne zapojili do tvorby a 
úpravy jednotlivých študijných programov sú uvedené v prílohe. 

Študenti realizovali predpísanú praktickú výučbu na 15 akreditovaných vyučbových 
zdravotníckych pracoviskách univerzity, ďalších odborných zdravotníckych 
a komunitných pracoviskách v Bratislave: 

• Univerzitná nemocnica Bratislava (Nemocnica akad. Dérera, Nemocnica Ružinov, 

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, ŠGN Podunajské Biskupice) 

• Národný ústav detských chorôb – NÚDCH  

• Národný ústav srdcovocievných chorôb - NÚSCH 

• Národný onkologický ústav - NOU 

• Univerzitný nemocnica svätého Michala, a. s. 

• Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 

• Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku – ŠNOP 

• Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. 

• BIONT, a.s. 

• Eurorehab, s. r. o. 

• Rehabilitačné centrum HARMONY, n. o.  

• INSPORTREHA, s. r. o. 

• Reocentrum, s. r. o. 

• Záchrana zdravotná služba Bratislava 

• LSE – Life Star Emergency, spol. s r. o. 

• Centrum výcviku Lešť 

• Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 

Praktická výučba sa realizovala podľa stanovených časových harmonogramov. 
Harmonogramy praktickej výučby a cirkulácia študentov na pracoviskách sú nastavené 
tak, aby študent v jednotlivých študijných programoch mal reálnu možnosť realizovať 
odborné výkony predpísané v záznamníkoch praxe. Klinická / fyzioterapeutická/odborná 
prax je realizovaná pod pedagogicko-metodickým vedením odborných asistentov fakulty 
a odborným vedením mentorov – skúsených odborníkov z praxe. Vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu pedagógovia jednotlivých katedier intenzívne komunikovali 
s mentormi najmä prostredníctvom elektronických médií a v prípade prekážok 
v realizácii praktickej výučby zo strany zdravotníckych zariadení operatívne upravili 
harmonogram praktickej výučby. Evidenciu dochádzky študentov a plnenie obsahového 
zamerania praktickej výučby (predpísané odborné výkony na jednotlivých pracoviskách 
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podľa ročníka štúdia) vyučujúci a mentori zaznamenávali študentom do Záznamníkov 
klinickej / fyzioterapeutickej/ odbornej praxe.  

Študenti v jednotlivých študijných programoch majú vysoký počet hodín praxe v súlade 
s nariadením vlády č.296/2010 Z.z. Ide o regulované, profesijne orientované študijné 
programy. Počet hodín povinnej praxe – celkovo za štúdium a za akademický rok; 
celkové trvanie praxe v týždňoch – celkovo za štúdium a za akademický rok; celkový 
počet kreditov udelených za prax počas štúdia uvádzame v prehľade nižšie tabuľka č.  

 

Tabuľka 1  
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praxe 

Trvanie 
praxe  
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Ošetrovateľstvo 6 

denná 1. 456 

2312 

11 

57,5 83 denná 2. 940 23,5 

denná 3. 916 23 

externá 1. 600 

2320 

15 

58 81 
externá 2. 600 15 

externá 3. 600 15 

externá 4. 520 13 

Pôrodná 
asistencia 

1 

denná 1. 456 

2312 

11 

57,5 83 denná 2. 940 23,5 

denná 3. 916 23 

Fyzioterapia 7 

denná 1. 396 

2040 

10 

51 86 denná 2. 804 20 

denná 3. 840 21 

Rádiologická 
technika 

7 

denná 1. 204 

1236 

7 

41,5 50 denná 2. 540 18 

denná 3. 492 16,5 

Urgentná 
zdravotná 
starostlivosť 

6 

denná 1. 352 

1856 

9 

46,5 67 denná 2. 648 16 
denná 3. 856 21,5 

externá 1. 420 

1860 

10,5 

46,5 62 
externá 2. 480 12 

externá 3. 480 12 

externá 4. 480 12 

Fyziologická 
a klinická výživa 

1 

externá 1. 264 

1728 

6,5 

43 59 
externá 2. 528 13 

externá 3. 552 14 

externá 4. 384 9,5 

Dentálna hygiena 1 

externá 1. 130 

1952 

3,25 

49 72 
externá 2. 530 

13,2
5 

externá 3. 752 19 

externá 4. 540 13,5 
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Tabuľka: Zazmluvnení poskytovatelia praxe podľa študijných programov  
 

Študijný program Zazmluvnení poskytovatelia 

Ošetrovateľstvo 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
• Nemocnica Ružinov 

• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
• Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské 

Biskupice 
Národný ústav detských chorôb – NÚDCH 
Národný ústav srdcovocievných chorôb – NÚSCH 
Národný onkologický ústav – NOÚ  
Univerzitný nemocnica  svätého Michala, a. s. 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ŠNOP 

SALVUS, s. r. o – Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti 

Pôrodná asistencia 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
• Nemocnica Ružinov 
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Fyzioterapia 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 

• Nemocnica Ružinov 
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
• Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské 

Biskupice 
Národný ústav detských chorôb – NÚDCH  

Národný onkologický ústav – NOÚ  

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ŠNOP 
Eurorehab, s .r. o. 
Rehabilitačné centrum HARMONY, n. o. 
INSPORTREHA, s. r. o. 
Reocentrum, s. r. o. 

Rádiologická technika 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
• Nemocnica Ružinov 
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Národný ústav detských chorôb – NÚDCH  

Národný ústav srdcovocievných chorôb – NÚSCH  

Národný onkologický ústav – NOÚ  

Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. 
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ŠNOP 
BIONT, a. s. 

Urgentná zdravotná 
starostlivosť 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
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• Nemocnica Ružinov 
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Národný ústav detských chorôb – NÚDCH  

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ŠNOP 
Záchrana zdravotná služba Bratislava 
LSE- Life Star Emergency, spol. s r. o. 
Centrum výcviku Lešť 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 

Fyziologická a klinická 
výživa 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
• Nemocnica Ružinov 
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Dentálna hygiena SZU Katedra zubného lekárstva 
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XIII. KRÍZOVÁ SITUÁCIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 
 
 

 

Výučba študentov v dennej forme štúdia, od 8. 2. 2021, podľa rozvrhu na letný 
semester, v externej forme štúdia a ďalšom vzdelávaní v jednotlivých termínoch 
sústredení, sa uskutočňovala kombinovanou metódou, výlučne za podmienok dodržania 

stanovených opatrení na znížene rizika nákazy Corona vírusom. Prednášky a cvičenia sa 
uskutočňovali dištančne. Prednášajúci zabezpečovali online výučbu prostredníctvom 
aplikácie Microsoft Teams. Praktická výučba v zdravotníckych zariadeniach sa 
uskutočňovala prezenčne, v rozsahu podľa usmernenia hlavného hygienika a 
schváleného harmonogramu praktickej výučby. Skúšky v odboroch ďalšieho vzdelávania 
sa budú konali dištančne.  

Všetky zmeny organizácie výučby a nové usmernenia boli pedagógom ako i študentom 
oznámené prostredníctvom web stránky. Zároveň fakulta využívala intenzívnu 
elektronickú komunikáciu a u študentov využívala najmä spoločné mailové adresy.  

Krízovej sitácii v súvislosti s ochorením COVID-19 sa venovali aj hodnotiace dotazníky, 
ktoré boli v roku 2021 rozšírené o otázky vzťahujúce sa na výučbu počas tohto 
náročného obdobia. Študenti mali možnosť uviesť pozitíva / negatíva dištančného 
vzdelávania, ako aj skúšania dištančnou formou. Dôležitou položkou bolo pripojenie sa 
na internet – na strane pozitívnych hodnotení („počas online hodiny môžete byť 
kdekoľvek pokiaľ je pripojenie na internet“), ako aj negatívnych („časté problémy s 
pripojením a kvalitou hovoru"). Za pozitíva označili napr. „viac času, flexibilita, komfort, 
lepšie sústredenie sa ako v triede plnej študentov či lepšia organizácia dňa".  Protipólom 
k týmto vyjadreniam bola "strata životného režimu“.   

Dominujúcim pozitívom dištančného skúšania bolo "Menej stresujúce prostredie", ale 
zaznamenali sme aj priznania zo strany študentov: „Dá sa hocičo odpísať", čo vytvára 
pre fakultu priestor na hľadanie nápravných opatrení, ak by bola nutnosť naďalej skúšať 
dištančne. Najčastejším negatívom dištančnej formy skúšky bolo vyjadrené napr. "na 
testy bolo málo času a pri ústnej skúške nebola možná príprava". 

Študenti hodnotili aj ich informovanosť zo strany fakulty počas mimoriadnej situácie. 
Odpovede študentov boli rôznorodé, aj keď prevažovali odpovede „skôr pozitívne“, 
nebolo málo i negatívnych odpovedí, ktoré sú upozornením na rezervy fakulty v systéme 
informovanosti.  

 

Opatrenia fakulty sa odzrkadlili aj vo výsledkoch prieskumu Akademická štvrťhodinka 
2021, do ktorého sa zapojilo 2037 študentov Slovenskej republiky. Vysoký podiel 
študentov zo SZU v Bratislave (371 študentov) tvorili študenti FOaZOŠ v počte 186 
študentov.  

S vyjadrením, že sa škola oproti začiatku pandémie výrazne zlepšila v kvalite 
poskytovania vzdelania, súhlasilo 51% študentov.   
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53% študentov si myslí, že nadobudli porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výuke. 
Spôsob hodnotenia predmetov zohľadňovali špecifiká dištančnej výučby podľa 61% 
študentov. Avšak 27,4% študentov zhodnotili, že im chýbal živý kontakt s učiteľom. 
 

 

 

50% študentov sa vyjadrilo, že zmeny študijných povinností vyplývajúce z pandémie im 
boli včas oznamované, pričom 55% študentov si myslí, že študijný program by mal po 
pandémii naďalej využívať prvky dištančného vzdelávania. 
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XIV. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  

SZU v Bratislave  

Limbová 12  

833 03  Bratislava 37  

telefón: 02/59 370 451  

e-mail: dekanat.fozos@szu.sk 

webové sídlo: www.szu.sk 

 
  

mailto:dekanat.fozos@szu.sk
http://www.szu.sk/
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XV. SUMÁR 

 
 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, ako súčasť rezortnej vysokej 
školy univerzitného typu ministerstva zdravotníctva, je orientovaná na výchovu 
a vzdelávanie, ale aj inú odbornú činnosť vo vysokoškolskom a v ďalšom vzdelávaní v 
zdravotníckych študijných odboroch.  

Dekankou fakulty bola do 31. marca 2021 Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
Od 1. apríla 2021 bola poverená vedením fakulty prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., 
MPH, ktorá bola dňa 31. mája 2021 Akademickým senátom FOaZOŠ zvolená a rektorom 
Slovenskej zdravotníckej univerzity vymenovananá od 15. júna 2021 vo svojom prvom 
funkčnom období.   
Fakulta zabezpečovala vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť prostredníctvom svojich 
pedagogických útvarov: 2 ústavy, 7 katedier, 5 subkatedier, 2 oddelenia.  
Fakulta poskytovala vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných 
programoch v slovenskom jazyku, a to v 5 študijných programoch v dennej forme 
trojročného bakalárskeho štúdia, 6 študijných programoch v externej forme 
bakalárskeho štvorročného štúdia, 2 študijných programoch v externej forme 
magisterského trojročného štúdia, 1 študijnom programe v externej forme 
doktorandského štúdia. 

Fakulta prijala spolu 898 prihlášok uchádzačov o dennú a externú formu bakalárskeho 
štúdia a externú formu magisterského štúdia. Celkovo sa zapísalo 243 študentov. Na 
Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo celkovo (1., 2. a 3. 
stupeň) zapísaných 914 študentov, v dennej forme Bc. štúdia 425 študentov, 
v externej forme štúdia Bc., 252 študentov, v externej forme štúdia v Mgr.233 
študentov, v externej forme štúdia v PhD. 4 študenti.  

Študenti realizovali predpísanú praktickú výučbu na 15 akreditovaných školiacich 
pracoviskách univerzity, ďalších odborných zdravotníckych a komunitných pracoviskách 
v Bratislave: Univerzitná nemocnica Bratislava, NÚDCH, NÚSCH, NOU, UN sv. Michala, 
ŠNOP, Onkologický ústav sv. Alžbety, Eurorehab, RC Harmony, Reocentrum, ZZS 
Bratislava, Life Star Emergency, spol. sr.o., OS ZZS SR. 
Uskutočnili sa akademické mobility 11 študentov fakulty na Univerzite Palackého 
v Olomouci a na Západočeskej Univerzite v Plzni, mobility Erasmus+ Student mobility 
for training 18 študentov a postabsolventské stáže 13 študentov v Českej republike,  
v Maďarsku, Rakúsku a Chorvátsku.  

Mimoriadna situácia a prijaté opatrenia výrazne obmedzili možnosti uskutočniť akcie. 
Študenti participovali na medzinárodnom projekte DeMoPhaC. Zapojili sa do 
dobrovoľníckej činnosti, vypomáhali v rámci testovania či očkovania. Zúčastnili sa súťaží 
Rallye Rejvíz 2021, Deň prvej pomoci, Plzenský pohár záchranárov 2021. Študent Lukáš 
Valla aktívne pomáhal počas záchrannej akcie v detskom tábore v Turčeku.  

Univerzita vyplatila študentom fakulty sociálne štipendiá vo výške 25 020 €, tehotenské 
štipendiá vo výške 1 000 € a motivačné štipendiá vo výške 9 800 €. Školné, za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia uhrádzalo 47 študentov dennej formy štúdia. 

Z 957 oslovených študentov dotazník hodnotenia kvality výučby vyplnilo 181 študentov, 
čo tvorí 18,91 %. Priemerná úspešnosť študentov 2. ročníkov dennej formy štúdia vo 
vedomostných dotazníkoch dosiahla 74,51 %. Ďalším monitorom kvality vzdelávania sú 
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výsledky prieskumu Akademická štvrťhodinka 2021, ktorý organizoval Centrálny 
register. Z 371 účastníkov zo SZU bolo 186 študentov našej fakulty. S vyjadrením, že 
sa škola oproti začiatku pandémie výrazne zlepšila v kvalite poskytovania vzdelania, 
súhlasilo 51% študentov 
Podmienky na pokračovanie v štúdiu nesplnilo 7 študentov Bc. dennej formy, 29 
študentov externej Bc. a 8 študentov Mgr. externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 14 
študentov Bc. dennej formy, 25 študentov externej Bc. a 12 študentov Mgr. externej 
formy štúdia. Na fakulte ukončilo štúdium celkovo 284 študentov, v dennej forme 
štúdia Bc. 141 študentov, v externej forme štúdia Bc. 16 študentov, v externej Mgr. 
forme štúdia 127 študentov. 
Fakulta eviduje prihlášky 7 uchádzačov rigorózneho konania, z ktorých bolo priajtých 
5, predložené na obhajobu boli 3 práce, 2 uchádzači skúšku úspešne absolvovali a 1 sa 
rigoróznej skúške podrobí opakovane.  

V roku 2021 boli uchádzači ďalšieho vzdelávania zaraďovaní k 1. februáru 2021 - 
327 účastníkov v 16 špecializačných odboroch a v 5 odboroch certifikačných príprav 
a k 1. októbru 2021 – 345 účastníkov v 24 špecializačných odboroch a v 6 odboroch 
certifikačných príprav pre zdravotnícke povolania. Celkovo 747 účastníkov ďalšieho 
vzdelávania. Fakulta mala v roku 2021 akreditovaných 29 študijných odborov 
špecializačného štúdia a 13 študijných odborov certifikovanej pracovnej činnosti a 1 
program vzdelávania pre pedagogických pracovníkov SZŠ. Fakulta 2021 odvzdelávala 
1464 zdravotníckych pracovníkov v sústavnom vzdelávaní, v špecializačnom štúdiu 
a certifikovanej pracovnej činnosti a vydala 336 diplomov a 8 kvalifikačných dokladov 
pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

Vedenie fakulty počas celého roku pracovalo na zabezepčení podmienok pre úspešné 
plnenie kritérií SAAVŠ na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania. Nadobudli 
účinnosť nové vnútorné predpisy: Metodické usmernenie č. 1/2021 k celkovej pracovnej 
záťaži vysokoškolských učiteľov na Fakulte ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych 
štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave od 1. 10. 2021, Štatút a 
Organizačný poriadok od 1. 11. 2021. Tvorivú činnosť pracovníkov fakulty 
odzrkadľuje 107 publikačných výstupov, 66 A výstupov a 35 B výstupov. V databázach 
Scopus a WoS 14 výstupov a bolo zaevidovaných 161 citačných ohlasov, registrovaných 
v 1/1 Scopus 28, ½ WoS 5, 1/3 Scopus, WoS 105. Vedecko – odborný časopis 
Ošetrovateľský obzor vydávaný fakultou vychádzal už v 17. ročníku. Uskutočnila sa XVI. 
Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave. Začalo sa s riešením 3 vnútorných 
grantov vedecko výskumného charakteru: Vitamín D ako marker zdravia človeka, 
Toxicita nonylfenolu u dojčiacich matiek a zdravý vývoj plodu, Mobilné technológie a ich 
vplyv na kvalitu spánku. Fakulta pokračovala v riešení 2 projektov z grantovej schémy 
Európska komisia - ERASMUS+: Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe 
pacientov s využitím terapie zvukom, neurotechnológií a rehabilitácie a ukončila 2 
projekty HELP 2 a DeMoPhaC Erasmus + KA203. Pracovníci fakulty sa aktívne zúčastnili  
EC and WGs meetings - World Physiotherapy Europe region, Sevilla, Španielsko a 6. 
celostátní konference všeobecných sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů, 
Ostrava, Česká republika a zapojili sa do pokračovania projektu Rezidentské štúdium 
Ministerstva zdravotníctva SR.  

Celkovo na fakulta k sledovanému dátumu 31. 10. 2021 zabezpečovala svoju 
činnosť 63 pedagogickými zamestnancami na plný a čiastočný úväzok, čo 
v prepočítanom stave predstavuje 35,76 zamestnancov.  
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Výročná správa Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
Slovenskej zdravotníckej univerzity za rok 2021 bola schválená na zasadaní 
Akademického senátu FOaZOŠ SZU dňa 22. marca 2022. 

 

V Bratislave dňa 22. marca 2022 
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prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH, v. r. 

dekanka 
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií SZU v Bratislave 

 
 

........................................................................... 

PhDr. Ing. Bc. Alena DUDEKOVÁ, PhD., v. r. 

predsedníčka Akademického senátu 
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych  
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