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1. Študijné programy vysokoškolského štúdia na FOaZOŠ SZU 

Fakulta poskytuje vzdelávanie vo vysokoškolských študijných programoch v súlade 

s platným znením zákonov č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve, ako aj nariadením vlády 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. Plnenie akreditačných kritérií je vo všetkých 
ponúkaných programoch sledované a priebežne vyhodnocované. K 1. septembru 2021 
boli aktivované nasledujúce akreditované študijné programy: 

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. 

 

 

2. Počty a štruktúra študentov 

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 %. 
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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 

 

 

Počet zapísaných študentov na FOaZOŠ podľa študijných programov 

v 1. a 2. stupni štúdia 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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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. stupeň  914 

 

 

Počet študentov zo zahraničia (1., 2. a 3. stupeň) 

 

štátne občianstvo - 
názov štátu 

forma štúdia 

denná externá 

Česká republika 1 86 

Srbská republika 3 1 

Ukrajina 4 2 

SPOLU počet cudzincov  8 89 

 

 

2.1 Prvý stupeň štúdia 

V dennej forme štúdia 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 externej forme štúdia 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 %.   

 

2.2 Druhý stupeň štúdia 

V druhom stupni nie je poskytovaná denná forma štúdia. V externej forme 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 %.  
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2.3 Tretí stupeň štúdia 

Fakulta po krátkom období, kedy nemala priznané práva uskutočňovať tretí stupeň 
vysokoškolského vzdelávania, má od roku 2020 opäť akreditované doktorandské 
štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo. V sledovanom období ponúkala 
štúdium v externej forme, kde sú zapísaní 4 študenti, z toho 3 ženy.  

 

3. Informácie o akademickej mobilite študentov FOaZOŠ SZU 

 

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. 

Akademické mobility študentov fakulty podľa jednotlivých semestrov roka 2021: 

• do februára 2021 (zimný semester akad. roku 2020/2021) sa mobility za 
účelom štúdia zúčastnilo 5 študentov z viacerých študijných programov na 
Univerzite Palackého v Olomouci a na Západočeskej Univerzite v Plzni.  

• v letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa Erasmus+ Student 
mobility for study zúčastnilo celkovo 6 študentov, pričom 4 boli noví 
študenti a 2 študenti si predlžovali mobilitu zo zimného semestra. Mobility boli 
uskutočnené na rovnakých univerzitách ako počas zimného semestra.   

• v akad. 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 
o postabsolventské stáže – z uvedeného počtu predstavovali 13 študentov. 
Mobility za účelom stáže sa realizovali na klinických pracoviskách hlavne 
v Českej republike, ale aj v Maďarsku, Rakúsku a Chorvátsku. 

• v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 boli vyslané 2 študentky 
za účelom štúdia (Česká republika) a 2 absolventky na mobility za účelom 
stáží do Nemecka.    

 

Celkovo sa v kalendárnom roku 2021 z FOaZOŠ SZU zúčastnilo 31 študentov na 

mobilitách za účelom štúdia, stáží a postabsolventských stáží. Vzhľadom na pandémiu 

a s tým súvisiace zložité podmienky sme zaznamenali znížený počet prihlásených 

záujemcov o mobility, odstúpenie od mobility z dôvodu ochorenia a neistej 

pandemickej situácie. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti možno počet reálne 

zúčastnených študentov na mobilitách hodnotiť ako úspešný.  

Všetky uvedené mobility na zahraničných pracoviskách však boli hodnotené pozitívne 

ako zo strany prijímajúcej organizácie, tak aj zo strany zúčastnených študentov, a to 
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aj napriek mimoriadnym opatreniam, ktoré boli v jednotlivých krajinách nastavené 

rôzne.  

Cieľom fakulty je neustále zintenzívňovanie tejto oblasti a rozširovanie možností 

akademických mobilít nielen pre vyslaných ale aj prijímaných študentov na mobilitu za 

účelom štúdia a stáží. 

 

 

4. Informácie o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania 
na FOaZOŠ 

Prijímanie uchádzačov na fakultu sa realizovalo v zmysle platnej legislatívy. Prípravou 
otázok sú na fakulte poverení pedagogickí pracovníci. Otázky boli vypracované v 
dostatočnom množstve, z ktorých sa následne generovali testy.  

Podmienky prijímacieho konania na štúdium, ktoré určuje dekan a schvaľuje 

akademický senát, sú zverejňované najneskôr v septembri v akademickom roku, ktorý 

predchádza akademickému roku, v ktorom sa štúdium má začať. Podrobné informácie 

pre uchádzačov sú uverejnené na webovom sídle univerzity. Plánovaný počet prijatých 

študentov a termíny prijímacích skúšok stanovuje fakulta. 

Uchádzači o štúdium v akademickom roku 2021/2022 boli prostredníctvom webového 

sídla fakulty informovaní aj o dostupnosti tlačenej formy publikácie „Podklady 

k príprave na prijímacie skúšky“, ktorú fakulta doplnila a prepracovala. Vzhľadom na 

pretrvávajúcu nepriaznivú epidemickú situáciu fakulta operatívne pristúpila 

k doručovaniu publikácie poštou.  

 

4.1 Prijímacie konanie na prvý, druhý a tretí stupeň štúdia  

Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program dennej formy štúdia 
a dentálnej hygieny v externej forme štúdia. Písomná časť prijímacej skúšky sa 
vykonáva formou testu z predmetov stanovených pre daný študijný program. Testy v 
rozsahu učebnej látky gymnázia sa generovali tak, aby bol každý test jedinečný a 
súčasne všetci uchádzači si mali možnosť vybrať z viacerých obálok. Uchádzači na 
študijné programy fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť sa podrobili aj 
skúške telesnej zdatnosti. Výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný 
študijný program. 

Celkovo sa na FOaZOŠ prihlásilo 991 uchádzačov o štúdium prvého a druhého stupňa, 
čo je o 7 viac ako v ostatnom akademickom roku. Prijatých bolo celkovo 420. Zapísalo 
sa 297 uchádzačov, čo predstavuje 29,96 % z prihlásených uchádzačov. 
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Prijímacie konanie na FOaZOŠ pre akad. rok 2021/2022 podľa študijných 
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 

 

bakalárske štúdium 
forma 

štúdia 
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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 
forma 

štúdia 
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fyzioterapia externá 100 70   70     70 41 

ošetrovateľstvo externá 60 23   23     23 13 

Spolu – 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 
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Fakulta má právo konať rigorózne skúšky v študijných programoch ošetrovateľstvo 
a fyzioterapia. Uchádzači o rigorózne konanie sú prijímaní bez absolvovania 
prijímacích skúšok. Komisia pre rigorózne konanie však posudzuje aktuálnosť 
uchádzačom navrhovanej témy a prepojenie riešenej problematiky s praxou, ako 
aj osnovu navrhovanej práce. 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 prijatých 5 
uchádzačov.  

Fakulta v akademickom roku 2021/2022 prijímala uchádzačov na externú formu III. 
stupňa vysokoškolského štúdia. Prijímacieho konania sa mohol zúčastniť absolvent II. 
stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo. Na základe 
úspešného absolvovania prijímacieho konania bola na doktorandské štúdium prijatá 1 
uchádzačka.  

 

4.2 Preskúmanie rozhodnutí o výsledku prijímacieho konania 

V záujme transparentnosti prijímacieho konania majú neúspešní uchádzači možnosť 
požiadať o nahliadnutie do výsledku testov a taktiež v stanovenej lehote podať 
písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho 
konania. 

Doručené „žiadosti“ posudzuje na svojom zasadaní Komisia rektora SZU pre 
preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania, ktorej dekanka fakulty 
navrhuje prijatie, resp. neprijatie ďalších uchádzačov. 

V roku 2021 bolo doručených 107 žiadostí o preskúmanie. Na svojom zasadnutí dňa 
20. júla 2021 komisia odsúhlasila návrh dekanky FOaZOŠ na prijatie ďalších 19 
uchádzačov, a to na ŠP ošetrovateľstvo a fyzioterapia. 

 

5. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia 

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2021 ukončilo 
štúdium celkovo v prvom a v druhom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia 
284 študentov. Z toho bolo 35 študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 
12,32 % z celkového počtu absolventov. 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. 
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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.  

Nasledujúci graf prezentuje 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 v rokoch 2015 - 2021 

 

 

V treťom stupni štúdia v roku 2021 FOaZOŠ ešte nemala absolventa.  

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 príslušným 
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 
úpravu študijných programov. 

 

 

 

 

 

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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6. Prehľad úspechov dosiahnutých študentami 

Študenti fakulty sa aktívne zapájali aj 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 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave je jediným 
zástupcom Slovenskej republiky. 

 

6.1 Študentská vedecká odborná činnosť 

Dňa 22. apríla 2021 sa konala Medzinárodná študentská konferencia 
v zdravotníckych vedách, ktorú organizovala Fakulta zdravotníckych odborov 
Prešovskej univerzity v Prešove. Konferencia sa konala cez Microsoft Teams. Z našej 
fakulty sa aktívne zúčastnili 4 študenti zo študijných programov ošetrovateľstvo (Bc. 
Linda Hajabačová s prácou: Vplyv dojčenia na zdravie jedinca), rádiologická technika 
(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 pôrodná asistencia (Hana Ontkovičová s témou Podpora dojčenia v našich 
nemocniciach). 

Dňa 4. mája 2021 sa pod záštitou PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, poverenej 
výkonom funkcie dekana FOaZOŠ SZU v Bratislave, uskutočnila dištančnou formou 
XVI. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave. 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“. Tretie miesto obsadil 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. 
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7. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

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.  

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 na základe požiadaviek 
odbornej praxe a hodnotiacich dotazníkov účastníkov ďalšieho vzdelávania. 

Uchádzači boli do 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 zaradených 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. 

Z dôvodu pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 
COVID – 19 bol sledovaný rok v oblasti zabezpečenia ďalšieho vzdelávania mimoriadne 
náročný. Zámerom fakulty bolo, aby ďalšie vzdelávanie kontinuálne pokračovalo aj 
v tomto období a súčasne udržanie kvality poskytovaného vzdelávania. Od januára do 
augusta 2021 bola celá teoretická časť programov ďalšieho vzdelávania, ale aj 
špecializačné skúšky vo všetkých odboroch realizované 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. Účastníci ďalšieho vzdelávania hodnotili veľmi pozitívne 
možnosť študovať on-line formou aj počas pandémie. 

V roku 2021 bolo na fakulte aktivovaných 24 študijných programov špecializačného 
štúdia (ŠŠ) a 6 študijných programov certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ). 

 
 
Prehľad 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 
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6. zdravotnícke povolanie Farmaceutický laborant 2 programy ŠŠ 
7. zdravotnícke povolanie Zdravotnícky laborant 3 programy ŠŠ.  
 

Fakulta v roku 2021 vydala 336 kvalifikačných dokladov – diplomov, čo je o 4 
diplomy menej ako v ostatnom roku a 28 certifikátov, čo je o 53 vydaných 
certifikátov menej v porovnaní s rokom 2020.  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame počty vydaných kvalifikačných dokladov – diplomov 
a certifikátov – podľa zdravotníckych povolaní a podľa jednotlivých akreditovaných 
odborov špecializačného štúdia a certifikovaných pracovných činností. 

 

Vydané kvalifikačné doklady (diplomy a certifikáty) v 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 

 

V rámci realizácie kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov na SZŠ 

bolo vydaných 8 osvedčení 

FOaZOŠ v roku 2021 odvzdelávala 1464 zdravotníckych pracovníkov v sústavnom 

vzdelávaní, v špecializačnom štúdiu a certifikovanej pracovnej činnosti.  
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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 

 

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.  

8. Podpora študentov 

Aj v roku 2021 vedenie i vysokoškolskí učitelia 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-výskumnej činnosti, 
• akademických mobilít študentov a zahraničných odborných praxí  
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• zabezpečovania finančnej podpory pre študentov odchádzajúcich na 
mobilitu, ktorí sú zároveň poberateľmi sociálneho štipendia v zmysle 
pravidiel programu Erasmus+,  

• podpory pre študentov so špecifickými potrebami. 
 

Doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., rektorom SZU poverená koordinátorka pre 

študentov so špecifickými potrebami, zabezpečovala činnosť univerzitného 

poradenstva 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. Podpora pre študentov so špecifickými 

potrebami bola zabezpečovaná aj poradenstvom pre študentov, ich identifikáciou 

a následným vyhodnotením a spracovaním potrebnej dokumentácie a zabezpečením 

podporných služieb v spolupráci s jednotlivými pracoviskami univerzity. 

 

8.1 Poskytované štipendiá 

 

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 

Rok 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 € 

 

V roku 2021 bolo priznané a vyplatené motivačné štipendium 47 študentom fakulty 

v objeme 9 800 eur a tehotenské štipendium pre jednu študentku v celkovej výške 

1 000 eur. 
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8.2 Podporné činnosti 

 

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 nad rámec stanovených konzultácií podľa individuálnej 
potreby študentov prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Konzultácie 
frekventovane využívali študenti ako dennej tak i externej formy štúdia. Študenti mali 
možnosť konzultovať s príslušným prodekanom študijné otázky či problémy, záujem 
o mobilitu, špecifické študijné potreby a iné. 

Dôležitým krokom, ktorý prispel k zvýšeniu podpory pre študentov, bolo menovanie 
študijných poradcov pre jednotlivé ročníky dennej a externej formy bakalárskych 
a magisterských študijných programov. 

9. Systém kvality a vzdelávania 

V rámci manažmentu vysokej školy a systému zabezpečovania kvality vzdelávania, 
vedecko-výskumnej, publikačnej, tvorivej 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. 

 

9.1 Manažment fakulty 

 

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 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 
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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 

Rady pre vnútorný systém zabezpečenia kvality FOaZOŠ, ktorá je schvaľujúcim 

orgánom vypracovaných študijných programov pred predložením na vnútornú 

akreditáciu na Radu pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU.  

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 vyhodnocovania 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). 

 

Oblasť procesu vysokoškolského vzdelávania na fakulte vedie doc. PhDr. Hana 

Padyšáková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť. 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. Príslušná katedra riešila pohovorom 
nedostatky, ktoré vyplynuli z dotazníkov, ako napr. 
neskorý príchod, resp. pripojenie pedagóga alebo 
nedodržanie času prestávky.  
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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 

Denná forma Bc. štúdia: 47 

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 

 

 

Dôležitými sledovanými ukazovateľmi sú aj vážený študijný priemer a pomer počtu 

záverečných prác a oponentov. Vyhodnotenie týchto ukazovateľov pre oblasť štátnych 

skúšok sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:  

 

Vážený študijný priemer študentov končiacich ročníkov  
– 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 
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Pomer počtu záverečných prác a oponentov –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 

 

Osobitnú pozornosť fakulta venovala kvalite vzdelávacieho procesu. Vedomostné 

dotazníky vypĺňali študenti končiacich ročníkov 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 pedagógovia príslušných katedier. 

Počas predchádzajúcich akad. rokov boli vedomostné dotazníky zadávané osobne, 

prostredníctvom katedier. V akad. roku 2019/2020 boli dotazníky prvýkrát zadávané 

online prostredníctvom aplikácie Microsoft Forms a tak po skúsenostiach fakulta opäť 

túto formu využila.  

Vyhodnotenie vedomostných dotazníkov v akad. roku 2020/2021 – podľa 
študijných programov  
 

Študijný program 
Počet študentov / 

odpovedalo % 

Percentuálny 
priemer 

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 % - 
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Vedomostná úroveň – poradie úspešnosti študijných programov FOaZOŠ 
v rokoch 2018 - 2021 
 

 

 

Vedomostná úroveň študentov FOaZOŠ v rokoch 2018 - 2021 

 

 

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. 
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9.2 Hodnotenie vzdelávania študentami 

 

Fakulta venuje náležitú pozornosť aj návrhom a podnetom študentov, ktoré sú 
operatívne riešené na poradách vedenia fakulty za účasti osôb zodpovedných za 
uskutočňovanie študijného programu a jednotlivých vyučujúcich či študijných 
referátov.  

Hodnotenie pedagogického procesu na fakulte tradične realizujeme 
prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov zadávaných všetkým študentom 
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.  

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu boli hodnotiace dotazníky zadané len 1x za celý 
akademický rok v elektronickej verzii.  

Každému študentovi na fakulte bol zaslaný anonymný dotazník prostredníctvom 
aplikácie Microsoft Forms. Vzhľadom na minimálny záujem o vyplnenie dotazníkov 
z minulého roka, ktorého návratnosť bola cca len 10% cez MAIS a 30 % cez aplikáciu 
Microsoft Forms. Zvýšili sme informovanosť študentov a umožnili im dostupnosť 
dotazníka na vyplnenie v rozsahu niekoľkých dní. Napriek podniknutým krokom však 
bola účasť študentov nižšia ako sme očakávali – 18,91 % a výsledky tak nemožno 
považovať za reprezentatívne. Z uvedených príčin je vyhodnotenie odpovedí študentov 
problematické a preto zistené výsledky interpretujeme v absolútnych číslach 
a neuvádzame prepočet na relatívne hodnoty v percentách. Fakulta na základe 
uvedeného považovala výsledky za kvalitatívne ukazovatele a venovala pozornosť 
jednotlivým odpovediam pri ich analýze s osobami zodpovednými za uskutočňovanie 
študijného programu, vedúcimi 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 %. 
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Prehľad doručených dotazníkov v akad. roku 2020/2021 podľa študijných 
programov 
 

Študijný program 
Počet 

študentov 
Doručené 
dotazníky 

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

Ošetrovateľstvo, Mgr externá forma štúdia 109 7 

Pôrodná asistencia, 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. 

 

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“ neskúšal bez vypísania termínu v MAIS. 

Mapovanie podmienok klinickej / odbornej praxe je pre fakultu zdrojom cenných 
informácií, lebo napriek zmene pracovísk a akreditácií nových výučbových 
zdravotníckych zariadení sa fakulte nedarí dosiahnuť výraznejšiu spokojnosť študentov 
v sledovanej oblasti. Za najvýraznejšie nedostatky praktickej výučby považovali 
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nedostatok času mentorov 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 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.  

Výstupom otázok, ktoré boli venované problematike výučbe počas krízovej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19 uvádzame v časti 9.4. 

 

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 bolo 186 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. 

 

 

Rozhodne 
nesúhlasím

21%

Skôr 
nesúhlasím

36%

Skôr súhlasím
37%

Rozhodne 
súhlasím
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Iné
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Graf.: Počas môjho doterajšieho štúdia škola 
zvyšovala kvalitu poskytovaného vzdelávania
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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. 

 

 

 

 

Taktiež sa až 54% študentov vyjadrilo, že fakulta im umožňuje rozložiť študijnú záťaž 

tak, aby ju zvládli 

 

 

 

Rozhodne 
nesúhlasím
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nesúhlasím
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Skôr súhlasím
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Graf : Môj študijný program by som odporučil/a 
svojim známym.
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Graf.3: Škola mi umožňuje rozložiť si študijnú 
záťaž tak, aby som ju zvládol/a. 
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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 jednotlivými semestrami 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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Graf : V škole ma učia aplikovať teoretické poznatky 
na riešenie konkrétnych problémov. 
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Spokojnosť s administratívnymi službami prejavilo 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.  

 

 

 

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 pri písaní naučilo používať 70% 

zúčastnených.  
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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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Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu 

 

Vysoká škola podľa Štandardov pre študijný program – čl. 6 ods. 1) zaručuje pre 

študijný program učiteľov, ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu 

študentov. Dodržanie tejto podmienky fakulta riešila vypísaním výberových konaní 

a boli prijatí noví pedagógovia v kvalifikačnej štruktúre: 

• 2 docenti, 
• 1 odborný asistent s PhD., 

• 2 asistenti s PhDr., a 4 asistenti na kratší úväzok (1 x DH, 2 x UZS, 1 x RT). 
Fakulta zároveň pristúpila k zmene pedagógov zabezpečujúcich výučbu predmetov na 

ktoré študenti upozorňovali (ANJ, BBR, FARM, GYN, CHIR). 

Za pozitívum možno hodnotiť aj prezenčné využívanie novovybudovaných učební pre 

ošetrovateľské techniky, 2 nové učebne pre ŠP fyzioterapia a 1 veľkokapacitnú učebňu 

pre teoretickú výučbu. 

 

Problémy pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

 

Problémy pretrvávajú v stabilizácii personálnej štruktúry a v inovácií učebných 

pomôcok najmä modelov. V sledovanom období sme zaznamenali len mierne zlepšenie 

obnovy zariadení IKT.  

 

9.3 Spolupráca s externými inštitúciami 

 

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. Praktická výučba sa realizuje na 

základe zmluvných vzťahov. S poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má fakulta 

pravidelné kontakty prostredníctvom PhDr. Emílie Miklovičovej, PhD., prodekanky pre 

praktickú výučbu a klinickú prax.  

Študenti realizovali predpísanú praktickú výučbu na 15 akreditovaných 

výučbových zdravotníckych pracoviskách univerzity, ďalších odborných 

zdravotníckych a komunitných pracoviskách v Bratislave. 
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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 srdcovocievnych 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 srdcovocievnych chorôb – NÚSCH  

Národný onkologický ústav – NOÚ  

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

BIONT, a. s. 
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Urgentná zdravotná 
starostlivosť 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
• Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
• 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 Katedra zubného lekárstva SZU 

 

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.  

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, zásadách a systéme pedagogického procesu a hodnotení praktickej 

výučby. 

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 podľa ročníka štúdia) vyučujúci a mentori zaznamenávali študentom do 

Záznamníkov klinickej / fyzioterapeutickej/ odbornej praxe.  

 

9.4 Opatrenia na udržanie kvality vzdelávania počas mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

Výučba študentov v dennej a externej forme štúdia a v ďalšom vzdelávaní sa 

uskutočňovala kombinovanou metódou. Prednášky sa realizovali podľa rozvrhu na, 

resp. v jednotlivých termínoch sústredení, a to výlučne za podmienok dodržania 

stanovených opatrení na znížene rizika nákazy korona vírusom. Prednášky a cvičenia 

sa uskutočňovali dištančne. Prednášajúci zabezpečovali online výučbu prostredníctvom 
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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 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 situácii 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 vyjadrenie 

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, v ktorom s vyjadrením, že sa škola oproti začiatku pandémie výrazne zlepšila 

v kvalite poskytovania vzdelania, súhlasilo 51% študentov.   

 

Rozhodne 
nesúhlasím

15%

Skôr 
nesúhlasím

34%

Skôr súhlasím
38%

Rozhodne 
súhlasím

13%

Graf: Oproti začiatku pandémie sa moja škola 
výrazne ZLEPŠILA v kvalite poskytovaného 

vzdelávania. 
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53% študentov si myslí, že nadobudli porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej 

výučbe. Spôsob hodnotenia predmetov zohľadňovali špecifiká dištančnej výučby podľa 

61% študentov. Avšak 27,4% študentov zhodnotilo, 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. 

 

 

 

Takmer žiadne 
predmety

17%

Menšina 
predmetov

19%
Väčšina 

predmetov
38%

Takmer všetky 
predmety

23%

Netýka sa ma to
3%

Graf: Spôsob hodnotenia predmetov (známkovanie) 
zohľadňoval špecifiká dištančnej výučby. 

Rozhodne 
nesúhlasím

25%

Skôr 
nesúhlasím

20%
Skôr súhlasím

26%

Rozhodne 
súhlasím

29%

Graf : Môj študijný program by mal po pandémii 
NAĎALEJ využívať prvky dištančného vzdelávania. 
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10. Oblasť vedy 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií rozvíja v oblasti vedy 
základný a aplikovaný výskum vo všetkých študijných programoch. Rozvoj vedy sa 
realizuje najmä prostredníctvom plnenia vnútorných grantových úloh SZU, grantov 
APVV ako aj grantových úloh realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Pri riešení 
projektov sa zapájajú kolektívy katedier, subkatedier a ústavov. Fakulta v oblasti vedy 
reflektuje na progresívne trendy vo výskume a sústreďuje sa na oblasti: 

• Nové technológie 

• Biotechnológia a medicína 

• Znalostná spoločnosť a informačno-komunikačné  technológie. 

 

Súčasne vybraní vyučujúci participujú na výskumných projektoch iných vysokých škôl 
formou partnerstiev.  

 

10.1. 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. 01. 2023 

Fakulta úspešne pokračovala v riešení 3 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) 

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

 

 

10.2. 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. 
V databázach Scopus a WoS  bolo uverejnených 14 výstupov a bolo zaevidovaných 
161 citačných ohlasov. 

 

 

Publikačná činnosť fakulty za rok 2021 a porovnanie s rokom 2020 

 

V roku 2021           

Kategória 
fakulta 

AAA, AAB, 
ABA, ABB, 
ABC, ABD 

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

ADM, 
ADN, 
AEM, 
AEN 

BDM, 
BDN, 
CBA, 
CBB 

Ostatné Spolu 

FOaZOŠ 1 4 2 3 0 0 7 0 90 107 

Spolu 1 4 2 3 0 0 7 0 90 107 

           

V roku 2020           

Kategória 
fakulta 

AAA, AAB, 
 ABA, 

ABB, ABC, 
ABD 

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

ADM, 
ADN, 
AEM, 
AEN 

BDM, 
BDN, 
CBA, 
CBB 

Ostatné Spolu 

FOaZOŠ 0 5 0 2 0 0 4 0 45 56 

Spolu 0 5 0 2 0 0 4 0 45 56 

           

Rozdiel 1 -1 2 1 0 0 3 0 45 51 

Rozdiel v % 0,0 -20,0 0,0 50,0 0,0 0,0 75,0 0,0 100,0 91,1 
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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 
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Za ostatných 5 rokov bol najúspešnejší rok 2017, kedy bolo zaevidovaných 119 
publikačných výstupov. Z pohľadu hodnotenia kvality výstupov sa stal najúspešnejším 
rok 2018 s 13-timi výstupmi v kategórii AAA – ABD. Nasledujúce roky boli 
poznamenané klesajúcim trendom, ktorý sa však v roku 2021 podarilo zvrátiť. 

  

Vývoj publikácii za posledných 5 rokov 
 

rok  

AAA, 
AAB, ABA, 
ABB, ABC, 

ABD 

ACA, 
ACB, BAA, 
BAB, BCB, 
BCI, EAI, 

CAA, 
CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

ADM, 
ADN, 
AEM, 
AEN 

BDM, 
BDN, 
CBA, 
CBB 

Ostatné Spolu 

2021 1 4 2 3 0 0 7 0 90 107 

2020 0 5 0 2 0 0 4 0 45 56 

2019 0 1 0 2 0 0 3 0 41 47 

2018 13 1 0 6 0 0 10 0 37 67 

2017 7 7 0 13 0 0 10 0 82 119 

 

 

10.3. 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. Vedecko – 

odborný časopis Ošetrovateľský obzor vydávaný fakultou vychádzal už v sedemnástom 

ročníku.  

V roku 2021 bolo za fakultu odovzdaných do tlače 7 rukopisov učebných textov, 

ktorých vydanie vyplní rezervy v aktuálnosti, dostupnosti a spektre študijnej literatúry. 

 

 

10.4. Doktorandské štúdium 

 

Fakulta má akreditované vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo. Kontinuita poskytovania doktorandského štúdia bola prerušená 
v rokoch 2018 – 2019 z dôvodu neudelenia práv, avšak už v roku 2020 bolo štúdium 
opäť akreditované.  

Aktuálne na fakulte študujú 4 doktorandi, všetci externou formou štúdia. Z uvedeného 
počtu boli roku 2021 prijatí 2 študenti, z toho jedna študentka z Českej republiky. 
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Vývoj počtu doktorandov v rokoch 2016 - 2021 
 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

PhD. študenti 2 2 0 0 17 16 

 

 

Všetci študenti sa podieľajú na pedagogickej činnosti, pod vedením svojich školiteľov 
sa zapájajú do riešenia vnútorných grantov a následne prezentujú čiastkové výsledky 
svojej vedeckej činnosti.  

V roku 2021 evidujeme 5 publikačných výstupov kategóriách  ADE (1x), BDC (2x) 
a BDD (2x). Publikácia kategórie ADE je registrovaná v databáze Scopus. Taktiež sa 
zúčastnili aktívnej prednáškovej činnosti na 2 zahraničných a 2 domácich 
konferenciách s medzinárodnou účasťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Materiál bol, v zmysle § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/20002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 
31. marca 2022 prerokovaný na zasadaní Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
 

 

  

 

 

 

 

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

Vedeckej rady FOaZOŠ SZU 


