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Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Tento Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Fakulte 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „štatút rady kvality fakulty“ a „rada kvality fakulty“ 

v príslušnom gramatickom tvare) upravuje postavenie a vnútornú organizáciu rady 

kvality fakulty a postavenie, pôsobnosť a vnútornú organizáciu programových rád 

fakulty. 

(2) Na štatút rady kvality fakulty sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorných predpisov 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave č. 7/2021 o vnútornom systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej univerzity  

v Bratislave a č. 8/2021 o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov 

a podávaní žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. 

Článok 2  

Postavenie rady kvality fakulty 

 

(1) Rada kvality fakulty je výkonným a rozhodovacím orgánom  v oblasti kvality 

vysokoškolského vzdelávania na fakulte. Je súčasťou vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade s  § 15 ods. 1, písm. b) 

zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

(2) Rada kvality fakulty je vo svojej činnosti objektívna, nestranná a nezávislá. 

Článok 3   

Pôsobnosť a zasadnutia rady kvality fakulty 

 

Pôsobnosť a priebeh zasadnutí rady kvality fakulty,  práva a povinnosti jej členov upravuje 

rokovací poriadok rady kvality fakulty.1 

Článok 4  

Vnútorná organizácia rady kvality fakulty 

 

(1) Rada kvality fakulty je spravidla zložená z osôb zodpovedných za uskutočňovanie, 

rozvoj a zabezpečovanie kvality študijných programov v odboroch a stupňoch,  

v ktorých má fakulta udelené oprávnenie uskutočňovať študijný program alebo 

vedúcich katedier a z osôb zodpovedných za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie 

kvality odborov  habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej 

len skratka „HIK“). Počet členov rady kvality fakulty je najmenej sedemnásť a musí 

byť vždy nepárny. 

 
1 čl. 4 ods. 15 vnútorného predpisu SZU č. 8/2021 o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov 

a podávaní žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 
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(2) Členmi rady kvality fakulty sú vysokoškolskí učitelia fakulty, študenti fakulty  

a zainteresované strany/absolventi fakulty, ktorí pôsobia v danom odbore ako aj 

odborníci pôsobiaci v praxi súvisiacej s daným odborom.  

(3) Členov rady kvality fakulty schvaľuje Akademický senát Fakulty ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej len „akademický senát fakulty“ v príslušnom 

gramatickom tvare) na  návrh dekana, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej 

členov. 

(4) Predsedom rady kvality fakulty je dekan príslušnej fakulty resp. dekanom vymenovaný 

docent alebo profesor z fakulty. 

Článok 5  

Pôsobnosť rady kvality fakulty 

 

(1) Rada kvality fakulty posudzuje :  

a) návrhy a žiadosti o vytvorenie nových študijných programov v odboroch  

a stupňoch, v ktorých má SZU, príslušná fakulta udelené oprávnenie uskutočňovať 

študijný program, 

b) návrhy a žiadosti o vytvorenie nových študijných programov v odboroch  

a stupňoch, v ktorých nemá SZU, príslušná fakulta udelené oprávnenie uskutočňovať 

študijný program, 

c) návrhy a žiadosti o úpravu študijných programov v odboroch a stupňoch,  

v ktorých má SZU, príslušná fakulta udelené oprávnenie uskutočňovať študijný 

program, 

d)  návrhy a žiadosti o udelenie akreditácie nových odborov HIK, 

e) návrhy na zánik, zrušenie študijných programov, iniciuje zrušenie študijných programov 

a odborov HIK. 

Článok 6   

Programová rada fakulty 

 

(1) Dekan fakulty za účelom sledovania kvality študijného programuje vymenúva 

programovú radu fakulty pre príslušný študijný program.2 

(2) Programová rada zodpovedá za vytváranie, úpravu a rozvoj príslušného študijného 

programu v príslušnom stupni a odbore. 

(3) Programová rada v rámci vnútorného systému kvality fakulty najmä: 

a) pripravuje návrh na vnútornú akreditáciu študijného programu, na úpravu študijného 

programu, na zrušenie obmedzenia vnútornej akreditácie študijného programu alebo 

na zrušenie študijného programu a predkladá ho dekanovi fakulty; na treťom stupni 

štúdia tak vykoná až po prerokovaní v príslušnej odborovej komisii fakulty,  

b) priebežne sleduje a hodnotí výučbu v príslušnom študijnom programe; na treťom 

stupni štúdia tak urobí v súčinnosti s príslušnou odborovou komisiou,  

 
2 čl. 6, ods. 7, písm. f) vnútorného predpisu SZU č. 7/2021 o vnútornom systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
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c) prerokúva a schvaľuje zaradenie skupiny výberových predmetov do daného 

študijného programu,  

d) hodnotí odbornú úroveň študijného programu a súlad s úrovňou súčasného poznania  

v danom odbore; na treťom stupni štúdia tak vykoná v súčinnosti  

s príslušnou odborovou komisiou fakulty,  

e) schvaľuje pravidelnú hodnotiacu správu o splnení požiadaviek na kvalitu podľa 

štandardov pre študijný program,  

f) raz ročne vypracuje (najneskôr do 30. septembra) správu o hodnotení vzdelávacích 

výsledkov v študijnom programe, navrhuje a implementuje návrhy na jeho zlepšenie; 

na treťom stupni štúdia tak vykoná v súčinnosti s príslušnou odborovou komisiou 

fakulty;  predseda programovej rady predkladá správu predsedovi rady kvality  

fakulty  a dekanovi fakulty,  

g) plní ďalšie úlohy v rámci rady kvality fakulty podľa pokynov dekana fakulty. 

Článok 7  

Vnútorná organizácia programovej rady fakulty 

 

(1) Programová rada má najmenej 5 členov.  

(2) Programovú radu tvorí:  

a) osoba, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie 

kvality (ďalej len „hlavná zodpovednosť“ v príslušnom gramatickom tvare) 

študijného programu a zároveň zabezpečuje profilový predmet, 

b) dve osoby zabezpečujúce profilové predmety v príslušnom študijnom programe  

v súlade so štandardami pre študijný program3,  

c) aspoň jeden zástupca študentov daného študijného programu,  

d) aspoň jeden zástupca zamestnávateľov alebo absolventov daného študijného 

programu, ktorí nie sú členmi akademickej obce fakulty. 

(3) Predsedom programovej rady je osoba, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za študijný 

program.  

(4) Programovú radu menuje dekan fakulty.  

(5) Funkčné obdobie člena programovej rady začína dňom menovania a končí dňom zániku 

oprávnenia uskutočňovať daný študijný program.  

(5) Členstvo v programovej rade zaniká tiež dňom, keď:  

a) člen programovej rady prestal plniť predpoklady, na základe ktorých bol menovaný  

za člena programovej rady, 

b) vzdal sa členstva v programovej rade, 

c) bol odvolaný z programovej rady dekanom fakulty, 

d) zomrel. 

 

 
3 Štandardy pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 
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Článok 8  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento štatút rady kvality fakulty bol prerokovaný na návrh dekana fakulty akademickým 

senátom fakulty dňa 30. novembra 2021. 

(2) Tento štatút rady kvality fakulty po prerokovaní akademickým senátom fakulty  

a schválení vedeckou radou fakulty postupuje predkladá  dekan fakulty  na prerokovanie 

Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU. 

(3) Tento štatút rady kvality fakulty nadobúda platnosť po schválení vedeckou radou 

fakulty a účinnosť dňom jeho prerokovania  v Rade pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality SZU. 

(4) Tento štatút Rady kvality fakulty je archivovaný v tlačovej podobe na dekanáte fakulty 

a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle univerzity v doméne fakulty.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH  

dekanka 

 

 

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