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Milé študentky, milí študenti, 
 
 Vaše rozhodnutie študovať na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií Vás priviedlo na akademickú pôdu Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. Univerzita svojou bohatou tradíciou zaujíma významné 

miesto medzi slovenskými vysokými školami. Je hrdým pokračovateľom tradície 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj 

ich celoživotného vzdelávania. 

 Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného 

typu pôsobiaca v rezorte zdravotníctva. Má štyri fakulty: 

• Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

• Lekárska fakulta 

• Fakulta verejného zdravotníctva 

• Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

 

Milí študenti, v mene vedenia Slovenskej zdravotníckej univerzity Vám 

prajem veľa úspechov vo Vašom štúdiu a tiež veľa neopakovateľných zážitkov 

spojených s pobytom na našej univerzite. 

 
 
 
 Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

rektor 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 



 
 
 
Milé študentky, milí študenti, 

 

 

dovoľte mi zablahoželať Vám k prijatiu na vysokoškolské štúdium na našej 

fakulte a popriať Vám dobré študijné výsledky. 

Všetky študijné programy realizované na našej fakulte splnili prísne 

akreditačné kritériá a hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré 

vykonáva Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.  

Akademický rok 2022/2023 je pre nás o niečo významnejší, nakoľko si, ako 

jedna zo zakladajúcich fakúlt SZU v Bratislave, pripomíname už 20. výročie 

svojho pôsobenia v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Poskytované štúdium – 

v najširšom spektre študijných programov pre nelekárske zdravotnícke povolania 

na Slovensku, je však postavené na mnohoročných skúsenostiach v oblasti 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Sme hrdí, že významní 

odborníci z praxe preto prispievajú svojimi hlbokými vedomosťami a modernými 

formami k vzdelávaniu a výchove novej generácie zdravotníckych pracovníkov. 

 Do rúk sa Vám dostáva malý sprievodca, ktorého sme pre Vás pripravili 

s cieľom pomôcť Vám zorientovať sa na univerzite a tiež Vás usmerniť aspoň 

v základných otázkach fungovania študentského života na vysokej škole. 

 Želám Vám, milé študentky a milí študenti, aby obdobie štúdia na našej 

fakulte bolo pre Vás zdrojom nie len odborných vedomostí a cenných skúseností, 

či osobného rozvoja, ale aj príjemných spomienok a pevných priateľstiev.  

 
 

 
 
 

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

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
SZU v Bratislave 



Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (skratkou SZU) je na 

Slovensku jedinou štátnou zdravotníckou vysokou školou. Zriadená bola na základe 

zákona č. 401/2002 Z. z. Činnosť univerzity, jej fakúlt ale aj organizácia štúdia, práva 

a povinnosti jednotlivých zložiek akademickej obce sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách v platnom znení. 

Najvyšším orgánom akademickej samosprávy na vysokej škole je akademický 

senát, ktorého členovia sú zástupcami akademickej obce univerzity a sú volení 

tajnou voľbou. V Akademickom senáte SZU (skratkou AS SZU) je každá fakulta 

rovnomerne zastúpená.  

Univerzitu vedie rektor, ktorý je menovaný prezidentom republiky na základe 

návrhu ministra zdravotníctva po vyjadrení Akademického senátu SZU. Počas svojho 

štvorročného funkčného obdobia ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za 

svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu SZU a ministrovi zdravotníctva 

SR. Rektor univerzity zároveň určuje rozsah, v akom ho zastupujú prorektori 

pre jednotlivé úseky vzdelávania a vedy. 

Kvestor SZU je zodpovedný za jej hospodársku a administratívnu činnosť. 

Rozsah jeho pôsobnosti určuje rektor a za výkon svojej funkcie zodpovedá priamo 

rektorovi.  

Pedagogický odbor zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom 

pedagogickej činnosti na fakultách a metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia 

fakúlt.   

 

 

VEDENIE UNIVERZITY 

 

Rektor   

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 

Predseda AS SZU 

  prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. 
 

Prorektori 

prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti  

a ďalšie vzdelávanie  

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH 

prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím 

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC. 

prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU  

a rozvoj univerzity 

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH 

prorektor pre pregraduálne štúdium 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. 

 



 

 

Kvestor 

Ing. Igor Naňo, MPH 

 

Riaditeľka Pedagogického odboru 

Mgr. Kristína Cseriová 



 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je jednou zo 

štyroch fakúlt (skratkou FOaZOŠ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

a jednou zo zakladajúcich fakúlt univerzity. 

V súčasnosti fakulta ponúka akreditované štúdium v 7 programoch 

bakalárskeho, 2 programoch magisterského a 1 programe doktorandského štúdia 

v dennej a externej forme: 

 
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. 

 

 



 

Dekan, ako najvyšší predstaviteľ fakulty, ju vedie a je za ňu zodpovedný. 

Dekan je volený na štvorročné funkčné obdobie Akademickým senátom FOaZOŠ, 

najvyšším orgánom akademickej samosprávy. Pre určené oblasti činnosti 

a v stanovenom rozsahu ho zastupujú prodekani. Tajomník fakulty je zodpovedný za 

administratívny a organizačný chod fakulty. Kolektívnym riadiacim orgánom fakulty je 

Vedenie fakulty a Kolégium dekana. 

 

 

VEDENIE FAKULTY 

 

Dekanka  

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

 

Predseda AS FOaZOŠ 

  PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD. – materská dovolenka 

 

Prodekani 

prodekanka pre pedagogickú činnosť   

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. 

 

prodekanka pre praktickú výučbu a klinickú prax 

PhDr. Emília Miklovičová, PhD. 

    

prodekanka pre ďalšie vzdelávanie 

PhDr. Jana Rottková, PhD. 

  

prodekanka pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít 

celouniverzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. 

 

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

  RNDr. Martina Valachovičová, PhD. 

  

  

Tajomníčka 

  PhDr. Andrea Písecká 

 

 

 

 



 

Fakulta sa organizačne člení na dekanát, 7 katedier a 2 ústavy, ktoré ďalej 

zahŕňajú  aj 5 subkatedier a 2 oddelenia: 

 

Dekanát 
Oddelenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a akreditácií 

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

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

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

Subkatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti  
- PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH , vedúca subkatedry 

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie 
- doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., vedúca subkatedry 

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých 
- PhDr. Emília Miklovičová, PhD., vedúca subkatedry 

Subkatedra certifikovaných pracovných činností v ošetrovateľstve 
- PhDr. Jana Rottková, PhD., vedúca subkatedry 

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

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

Subkatedra fyzioterapie pohybového systému 
- doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD., vedúca subkatedry 

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

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti  
- Mgr. Miloš Čakloš, poverený vedením katedry 

Katedra dentálnej hygieny 
- MDDr. Michaela Trapezanlidis, vedúca katedry  

Katedra profesijného rozvoja učiteľov 
- PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., vedúca katedry 
- PhDr. Martina Solárová, poverená zastupovaním vedúcej katedry 

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

Ústav výživy  
- RNDr. Martina Valachovičová, PhD., poverená vedením ústavu 

 

 

 



Akademický senát (AS) fakulty je samosprávny zastupiteľský orgán volený 

tajnou voľbou na štvorročné funkčné obdobie. Má 11 členov, z toho 7 zástupcov 

zamestnaneckej časti a 4 zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty.  

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, 

ktorí sú zaradení na fakulte a sú s vysokou školou v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce) a 

študenti študujúci dennou a externou formou na fakulte (študentská časť 

akademickej obce). Členovia akademickej obce podávajú návrhy a volia členov 

príslušnej časti akademického senátu fakulty a zástupcov príslušnej časti 

akademickej obce v akademickom senáte univerzity.  

 

 

ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY 

 

Predseda AS  PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD. 

     – materská dovolenka 

Podpredsedovia AS 

• zamestnanecká časť AS PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. 

• študentská časť AS  Lucia Franková 

 

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

Členovia AS 

• zamestnanecká časť AS PhDr. Zuzana Bachratá, PhD.  

PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD. 

PhDr. Jana Havlová, PhD.  

doc. PhDr. Jarmila Kristová PhD., MPH 

• študentská časť   Matej  Bíró 

Nikola Dobrotová  

Lenka Holčíková  

 



ŠTÚDIUM NA FOaZOŠ 
 

 

Rozhodnutím pripravovať sa na svojej budúce povolanie, štúdiom jedného 

z akreditovaných študijných programov na našej fakulte, sa Vám otvárajú nie len 

nové možnosti, ale aj nové kontakty a skúsenosti.  

Nástup na vysokú školu Vám však môže už v prvých dňoch spôsobiť rozpaky 

v otázke ako oslovovať vyučujúcich.  

 

Na vysokej škole neoslovujeme všetkých vyučujúcich „pani profesorka, pán 

profesor“. Každého z vyučujúcich na akademickej pôde oslovujeme najvyšším 

akademickým titulom, ktorý získal. Najčastejšie sú to: 

 

Mgr. (píše sa pred menom) – pani magisterka, pán magister 

PhDr., MUDr., PaedDr., RNDr., JUDr. (píše sa pred menom) 

 – pani doktorka, pán doktor 

PhD. (píše sa za menom) – pani doktorka, pán doktor 

doc. (píše sa pred menom) – pani docentka, pán docent 

prof. (píše sa pred menom) – pani profesorka, pán profesor 

mim. prof. (píše sa za menom) – pani profesorka, pán profesor 
 

Študenti môžu vyučujúcich na akademickej pôde oslovovať aj podľa 

funkčného zaradenia na univerzite „pán rektor, pani prorektorka, pán prorektor“, 

alebo podľa funkčného zaradenia na fakulte „pani dekanka, pani prodekanka, pán 

prodekan“. 

 

Na pôde univerzity sú pri slávnostných akademických obradoch (napríklad 

imatrikulácie, promócie a iné) zaužívané oslovenia v latinčine – pre rektora „Vaša 

Magnificencia“, pre dekana „Vaša Spectabilita“ a ostatných akademických 

funkcionárov „Vaša Honorabilita“. 

 

Každý študent by sa mal zoznámiť so svojimi právami a povinnosťami, ktoré 

sú zakotvené v základných právnych predpisoch a vnútorných predpisoch univerzity i 

fakulty a sú pre všetkých záväzné: 

 

1. Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení,  

2. Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a  

Vykonávací predpis k Študijnému poriadku - Pravidlá obliekania,  

3. Disciplinárny poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave,  

4. Štipendijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave,  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/VP_k_SP_Pravidla_obliekania.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Disciplinarny_poriadok_SZU.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Stipendijny_poriadok_SZU_2013a.pdf


5. Vnútorný predpis o klinických cvičeniach, klinickej /odbornej/ 

fyzioterapeutickej praxi, súvislej klinickej/odbornej/fyzioterapeutickej praxi 

a letnej prázdninovej praxi na FOaZOŠ SZU 

 

Všetky aktualizované dokumenty a smernice SZU vzťahujúce sa k štúdiu nájdete 

na http://www.szu.sk/index.php?id=1112&menu=  (dokumenty) a na 

http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu (smernice).  

Na stránke http://www.szu.sk/index.php?id=95&menu= sú uverejňované vnútorné 

predpisy FOaZOŠ SZU. 

 

V priebehu vysokoškolského štúdia sa môžu vyskytnúť otázky a študijné 
problémy, v ktorých Vás usmerní a pomôže s ich riešením študijný poradca pre 
príslušný študijný program a ročník štúdia. Ten poskytuje poradenské služby najmä 
pri: 

• oboznámení sa s akademickým prostredím pri nástupe na vysokoškolské 
štúdium, 

• zostavovaní študijného plánu, 
• objasňovaní kreditového systému, 
• výklade študijného poriadku a ďalších predpisov univerzity a fakulty. 

Meno a kontakt na Vášho študijného poradcu nájdete na 
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Studijni_poradcovia/20220506.pdf  
 

 

Agendu súvisiacu so štúdiom, či otázky a problémy s ním spojené, Vám 

pomôžu vyriešiť, resp. Vás nasmerovať študijné referentky počas stránkových 

hodín: 

Pondelok:      12:30 – 15:00 
Utorok: nestránkový deň 
Streda: 9:00 – 11:30  12:30 – 15:00  
Štvrtok: 9:00 – 11:30 
Piatok:  nestránkový deň 

 

Jednotlivé študijné programy sú rozdelené medzi študijné referentky a preto je 

potrebné, aby ste, v prípade potreby riešenia študijnej agendy, oslovili svoju študijnú 

referentku. Rozdelenie študijných programov a kontakty na študijné referentky sú 

uvedené na http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/20220307-

Studijne_FOaZOS_VS_vzdelavanie.pdf    

 

 

Všetky žiadosti vo veci študijných náležitostí podávate výlučne písomne (nie 

telefonicky) a adresujte ich na „dekanát FOaZOŠ SZU“ (podľa vzoru na nástenkách 

jednotlivých študijných odborov umiestnených na 5. poschodí oproti učebniam 

fakulty). Pred písaním žiadosti si preštudujte Študijný poriadok a konzultujte postup 

so študijnou referentkou, prípadne študijným poradcom Vášho ročníka.  

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Vnutorne_predpisy/2022/3-2022-Klinicka_prax.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Vnutorne_predpisy/2022/3-2022-Klinicka_prax.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Vnutorne_predpisy/2022/3-2022-Klinicka_prax.pdf
http://www.szu.sk/index.php?id=1112&menu=
http://www.szu.sk/index.php?id=95&menu=
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Studijni_poradcovia/20220506.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/20220307-Studijne_FOaZOS_VS_vzdelavanie.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/20220307-Studijne_FOaZOS_VS_vzdelavanie.pdf


 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

 

Každý semester akademického roka je rozdelený na obdobie výučby, 

skúškové obdobie a prázdniny. Podrobný harmonogram akademického roka, ako 

aj študijný plán či ďalšie užitočné informácie nájdete v Študijnom programe 

(Ročenke). 
 

Harmonogram príslušného akademického roka, zápis predmetov v študijnom 

pláne, rozvrh výučby na príslušný semester, harmonogram príslušnej klinickej praxe, 

rozdelenie študentov na výučbu jednotlivých predmetov do skupín, sú v plnej miere 

záväzné a študenti si ich nemôžu svojvoľne meniť.  

Vyučovanie na FOaZOŠ je organizované formou prednášok, cvičení a klinickej 

praxe. Vybrané predmety (najmä s totožným medicínskym obsahom) môžu byť 

realizované spoločne pre viaceré študijné programy. Každý vyučujúci na úvodnej 

hodine predmetu podá študentom podmienky na hodnotenie úspešného 

absolvovania študijného predmetu a získanie predpísaného počtu kreditov. Tie sú 

uvedené aj v informačnom liste (ECTS) príslušného predmetu: sylabus predmetu, 

odporúčanú študijnú literatúru, podmienky a spôsob ukončenia predmetu. Minimálna 

požiadavka na získanie predpísaného počtu kreditov je 70%-ná úspešnosť v plnení 

podmienok pre absolvovanie predmetu. 

Zhotovovať obrazové a zvukové záznamy (fotografovať, zhotovovať 

videozáznam, používať diktafón, nahrávať zvuk na telefón) počas konania 

pedagogického procesu alebo vyhotovovať kópie prezentácií a testov v aplikácii 

Microsoft Teams je možné výlučne so súhlasom vysokoškolského učiteľa. 

 

Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú spravidla v trvaní 5 minút. Ak 

vyučovanie jedného predmetu podľa rozvrhu výučby trvá 2 a viac hodín, môže, 

v prípade potreby, vyučujúci tieto hodiny spojiť a prestávku urobiť až po skončení 

výučby.  

Časový harmonogram výučby na FOaZOŠ SZU 

     

hodina čas  hodina čas 

0. 07:00 – 07:50   5. 12:00 – 12:50 

1. 08:00 – 08:50  6. 12:55 – 13:45 

2. 08:55 – 09:45  7. 13:50 – 14:40 

3. 09:50 – 10:40  8. 14:45 – 15:35 

4. 10:45 – 11:35  9. 15:40 – 16:30 
 

  10. 16:35 – 17:25 
 

• Rozsah prestávok na praktickej výučbe je vyznačený v harmonograme 

klinickej praxe, prípadne podľa organizácie oddelenia zdravotníckeho 

zariadenia, ktoré určí vyučujúci / mentor. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijne_programy/2022-23/FO.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijne_programy/2022-23/FO.pdf


• Študenti externého štúdia majú prestávku na obed v čase 11:35 – 12:30 h. 

• Rozvrh hodín pre svoj ročník nájdete v MAIS-e, ako aj na nástenke pri 

študijnom oddelení na 5. poschodí. 

 

Dôležité oznamy súvisiace so štúdiom sú priebežne zverejňované v systéme 

MAIS, na nástenke pri študijnom oddelení na 5. poschodí, resp. prostredníctvom 

spoločných e-mailových adries. 

 

Ak potrebujete konzultovať s vyučujúcimi, máte možnosť v rámci ich 

konzultačných hodín – tie sú uvedené na dverách pracovne pedagóga, na nástenke 

podľa jednotlivých katedier a na webovom sídle príslušného útvaru fakulty 

(katedry/ústavu). Na konzultácii sa môžete vopred dohodnúť elektronicky, e-mailové 

adresy pedagógov sú obvykle vo formáte meno.priezvisko@szu.sk . 

Ak sa Vám počas štúdia na fakulte vyskytne nejaký problém, máte otázky, 

alebo sa potrebujete poradiť, či prediskutovať Vaše študijné možnosti a konzultácia 

so študijnou referentkou nebola pre Vás uspokojivá, v otázkach teoretickej výučby 

máte možnosť kontaktovať doc. PhDr. Hanu Padyšákovú, PhD., prodekanku pre 

pedagogickú činnosť (hana.padysakova@szu.sk) a v otázkach praktickej výučby 

(cvičenia a klinická prax) máte možnosť osloviť PhDr. Emíliu Miklovičovú, PhD., 

prodekanku pre praktickú výučbu a klinickú prax (emilia.miklovicova@szu.sk ). 

 

 

KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA 

 

Všetky zapísané predmety sú hodnotené kreditovým systémom. Kredity 

získate za udelenie predpísaného hodnotenia predmetu (skúška alebo priebežné 

hodnotenie). Priebežné hodnotenia sú udeľované za predpísanú aktivitu uvedenú 

v ECTS (informačnom) liste príslušného predmetu, počas trvania výučby. 

Predmetové skúšky sa konajú spravidla v skúškovom období semestra v ktorom 

absolvujete študijný predmet, najneskôr do konca príslušného akademického roka. 

Harmonogram akademického roka (termíny zápisov, výučby príslušného semestra, 

súvislej klinickej praxe, skúškového obdobia, letnej prázdninovej praxe) je 

nevyhnutné dodržiavať tak, ako boli schválené na príslušný akademický rok.  

Vysoká škola je, v zmysle platnej legislatívy, povinná viesť študijnú a 
pedagogickú agendu prostredníctvom elektronického systému. Slovenská 
zdravotnícka univerzita na tento účel využíva systém Modulárneho Akademického 
Informačného Systému (skrátene MAIS), do ktorého vstúpite cez adresu 
https://mstudent.szu.sk/student/home.mais/. MAIS umožňuje elektronickú 
komunikáciu medzi študentami, pedagógmi a študijnými oddeleniami. Podsystém 
Kreditové štúdium je časť systému MAIS, ktorá pokrýva spracovanie kreditového 
štúdia – evidencia študentov a ich študijných povinností v priebehu celého štúdia až 
po odovzdanie záverečnej práce.  
 Výhodou systému MAIS je jeho prístupnosť z ľubovoľného počítača, ktorý je 
pripojený k internetu. K dispozícii je aj aplikácia MAIS Študent, ktorá je určená pre 
používateľov mobilných zariadení podporujúce operačné systémy iOS aj Android. 

https://mstudent.szu.sk/maisportal/rozvrhy.mais
mailto:meno.priezvisko@szu.sk
mailto:hana.padysakova@szu.sk
mailto:emilia.miklovicova@szu.sk
https://mstudent.szu.sk/student/home.mais/


Samotný MAIS však nie je bežná internetová stránka a preto nepoužívajte tlačidlá 
„Späť“ ani „Načítaj najnovšiu verziu stránky“ internetového prehliadača. 

Medzi ďalšie funkcionality patrí evidencia štipendií, ubytovaní, vedecko-
výskumných projektov a ďalšie. Prostredníctvom rozhrania „Študent“ získavate 
prístup k nasledujúcim funkcionalitám:  

• karta študenta – prehľad štúdií študenta;  
• osobné nastavenia (kontaktné údaje – mail, telefón, variabilné symboly pre 

platby);  
• prihlasovanie na skúšky;  
• kontrola poplatkov za štúdium;  
• výber záverečnej práce. 

Povinnosťou študenta je priebežne si kontrolovať informácie uvedené 

v systéme MAIS, oznamy, platby, vypísané termíny, zapísané hodnotenia a iné. 

Nadštandardná dĺžka štúdia a súbežné štúdium na inej vysokej škole je 

spoplatnené. Za nadštandardnú dĺžku štúdia sa považuje: 

• ak študujete dlhšie, ako je akreditovaná štandardná dĺžka štúdia na našej 

fakulte:  

- 3 roky v bakalárskych študijných programoch v dennej forme štúdia, 

- 4 roky v bakalárskych študijných programoch v externej forme štúdia, 

- 3 roky v magisterských študijných programoch v externej forme štúdia, 

• ak ste nevykonali úspešne štátnu skúšku v končiacom ročníku.  

Pokiaľ nezískate predpísaný počet kreditov, resp. neúspešne absolvujete 

opakovane zapísaný predmet, alebo neúspešne absolvujete štátnu skúšku v 2. 

opravnom termíne, budete zo štúdia vylúčený. Opakovať ročník nie je možné. 

 

 

HODNOTENIE ŠTÚDIA 

 

Vedomosti, ktoré získate počas štúdia sa preverujú najmä prostredníctvom 

priebežnej kontroly študijných výsledkov počas výučbového obdobia písomnou 

formou, ústnou formou, praktickým precvičovaním, kontrolou evidencie účasti na 

povinných formách výučby a skúškou za dané obdobie štúdia, ak je predpísaná. 

Skúška sa hodnotí známkou, ktorá vyjadruje stupeň Vášho osvojenia si 

stanovených vedomostí a zručností daného predmetu. Úroveň požadovaných 

vedomostí vyjadruje klasifikačná stupnica:  

A výborne (vynikajúce výsledky) – 1 

B veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) – 1,5 

C dobre (priemerné výsledky) – 2 

D uspokojivo (prijateľné výsledky) – 2,5 

E dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) – 3 

FX nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) – 4 

 

Konkrétne termíny skúšok, v rámci harmonogramu skúškového obdobia, 

zverejní vyučujúci v systéme MAIS minimálne 2 týždne pred začiatkom skúškového 



obdobia. Skúšky sa môžete zúčastniť iba v prípade, že ste na daný termín 

prihlásený v systéme MAIS. Na jej vykonanie máte jeden riadny a dva opravné 

termíny. Študent má právo byť informovaný o hodnotení písomnej skúšky, 

o chybách, ktoré urobil i o správnom riešení.  

V prípade neúspešného absolvovania predmetu, ak nezískate predpísané 

hodnotenie (skúšku alebo priebežné hodnotenie), si môžete opakovane zapísať v 

nasledujúcom období/roku štúdia maximálne dva predmety (spolu len 2 predmety 

a to: 2 predmety ktoré končia skúškou alebo 2 predmety ktoré končia priebežným 

hodnotením alebo 1 predmet končiaci skúškou a 1 predmet končiaci priebežným 

hodnotením). Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať predmet, ktorý 

absolvoval neúspešne, okrem predmetov praktickej výučby a neúspešne 

absolvovaných predmetov v končiacom ročníku bakalárskeho alebo magisterského 

štúdia. Opakovane zapísané predmety je študent povinný absolvovať najneskôr do 

30. septembra daného akademického roka. Študent končiaceho ročníka 

bakalárskeho alebo magisterského štúdia si nemôže opakovane zapísať neúspešne 

absolvovaný predmet. 

Dôsledkom preukázaného nečestného postupu pri získavaní hodnotenia 

(napr. opisovanie, používanie nepovolených pomôcok, plagiátorstvo a i.) je 

hodnotenie kvalifikačným stupňom FX – nedostatočne. Zároveň to je porušenie 

študijnej morálky a môže byť predmetom disciplinárneho konania.  

Osobitnou formou hodnotenia dosiahnutých výsledkov je štátna skúška, ktorá 

je podmienkou pre riadne ukončenie bakalárskeho alebo magisterského štúdia. 

Účasť na každej skúške nie je len dôležitou prezentáciou Vašich vedomostí, 

ale aj úcty k akademickému prostrediu. Preto by sa mala táto výnimočná udalosť 

odzrkadliť aj na Vašom zovňajšku. Podrobné informácie uvádza vykonávací predpis 

k článku 40 Študijného poriadku.  

 

 

KLINICKÁ PRAX ŠTUDENTA 

 

Klinická prax, súvislá klinická prax a letná prázdninová prax je povinná 

súčasť praktickej výučby študentov. Bez absolvovania, predpísaného počtu hodín 

v 100%-nom rozsahu, na zmluvných klinických pracoviskách podľa schváleného 

harmonogramu, nemôže študent pokračovať v ďalšom štúdiu. V prípade, že má 

študent príznaky ochorenia, klinickú prax neabsolvuje a je povinný o tejto skutočnosti  

bezodkladne informovať vyučujúceho. Pokiaľ z iných závažných dôvodov nemôže 

študent absolvovať časť praxe, je povinný rovnako bezodkladne informovať 

vyučujúceho a predložiť hodnoverné doklady zdôvodňujúce neúčasť. Na základe 

písomnej žiadosti o náhradu klinickej praxe budú posúdené dôvody absencie, rozsah 

absencie na praktickej výučbe a následne určený náhradný termín neabsolvovanej 

časti praxe. Žiadosť o náhradu klinickej praxe môže byť aj zamietnutá a v tom 

prípade študent nesplnil podmienky na získanie hodnotenia z daného predmetu.  

V prípade pretrvávajúcich prekážok, ktoré Vám bránia plniť študijné povinnosti, 

máte právo požiadať o prerušenie štúdia.  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/VP_k_SP_Pravidla_obliekania.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/VP_k_SP_Pravidla_obliekania.pdf


 

Tehotné študentky sú, v záujme ochrany zdravia matky a nenarodeného 

dieťaťa, povinné túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť dekanátu fakulty.  

 

Priebeh klinickej praxe počas celého štúdia je evidovaný v Záznamníku 

klinickej praxe. 

Predmety praktickej výučby musí študent absolvovať v rámci príslušného 

ročníka štúdia. Podrobné informácie o klinických cvičeniach a praktickej časti výučby 

poskytuje osobitný vnútorný predpis fakulty. 

 

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Vnutorne_predpisy/2022/3-2022-Klinicka_prax.pdf


ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY 

 

Vybrané tituly z literatúry, ktorú Vám odporučí vyučujúci daného predmetu pre 

jeho úspešné zvládnutie, si môžete 

• zakúpiť v Copy centre na prízemí budovy B (Limbová 14), 

• zapožičať v Univerzitnej knižnici, ktorá je umiestnená na 1. poschodí 

budovy A (Limbová 12). Informácie o službách knižnice nájdete na 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=14&oid=#menutop  

• naštudovať prostredníctvom e-learningu 

http://elearning.szu.sk/prihlasenie 

 

 

ŠTIPENDIÁ 
 

Študentom SZU, po splnení predpísaných požiadaviek, je poskytovaná 

podpora formou štipendií. 

Podrobnosti o podmienkach a postupe na získanie sociálneho štipendia, ako 

aj príslušnú legislatívu a tlačivá nájdete na 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=312&oid=#menutop  

Motivačné štipendium Vám môže byť priznané na základe vyhodnotenia 

Vašich študijných výsledkov. 

 

 

ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 
 

Študenti so špecifickými potrebami majú možnosť kontaktovať 

celouniverzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, ktorým je 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. (terezia.krcmeryova@szu.sk). Koordinátor 

pomáha konzultáciami ako aj konkrétnym zabezpečovaním zodpovedajúcich 

podmienok štúdia pre týchto študentov. 

 

 

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 
 

Študenti FOaZOŠ si majú možnosť počas štúdia preveriť získané vedomosti 

a zručnosti, ale aj získať nové skúsenosti absolvovaním časti štúdia v zahraničí. 

Najčastejšie – v rámci programu Erasmus+ sa zúčastňujú mobilít na zahraničných 

vysokých školách a zahraničných odborných pracoviskách za účelom štúdia a stáží. 

Viac informácií nájdete na http://www.szu.sk/index.php?id=400&menu= ako aj 

Smernici rektora SZU č. 4/2016.   



Fakultnou koordinátorkou pre program je doc. MUDr. Terézia Krčméryová, 

PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít 

(terezia.krcmeryova@szu.sk). V prípade záujmu o ďalšie informácie odporúčame 

osobnú konzultáciu s fakultnou koordinátorkou vo vopred dohodnutom termíne. 

 

 

MOŽNOSTI PRE VEDECKÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV 
 

Pre študentov, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje vedomosti nad rámec 

študijných povinností a zapojiť sa do vedeckovýskumnej činnosti fakulta pravidelne 

organizuje prehliadku prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti a výberové 

konanie na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily. 

Za vedecko-výskumnú činnosť na fakulte zodpovedá RNDr. Martina 

Valachovičová, PhD. – prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

(martina.valachovicova@szu.sk).  

Informácie o aktivitách v rámci vedecko-výskumnej činnosti sú pre študentov 

zverejňované v systéme MAIS.  

Fakulta podporuje aj záujem študentov o účasť na konferenciách, súťažiach a 

ďalších odborných podujatiach. Usmernenie vo veci účasti na takýchto podujatiach 

poskytne študentovi príslušná katedra. 

 

RÔZNE  

 

 

Pre zlepšenie komfortu počas pobytu v budove si študenti majú možnosť 

prenajať uzamykateľnú šatňovú skrinku, ktoré sú umiestnené na -1. poschodí. 

V prípade záujmu sa obráťte na svoju študijnú referentku. 

 

Na internet sa môžete v budove pripojiť aj vo WiFi zónach – napr. 

v priestoroch pred vybranými učebňami, či v jedálni. 

 

Všetky závažné zmeny osobných údajov – najmä zmena trvalého bydliska 

alebo adresy pre účely písomného styku ste povinní bezodkladne oznámiť 

študijnému oddeleniu. Všetky údaje, ktoré sú vedené v zložke študenta sú 

dôverné. 

 
 
 
 
 



 

 

GAUDEAMUS IGITUR 

– HYMNA ŠTUDENTOV 

 
 
 
 
 

Gaudeamus igitur 

iuvenes dum sumus: 

post iucundam iuventutem, 

post molestam senectutem 

nos habebit humus. 

 

Vita nostra brevis est, 

brevi finietur; 

venit mors velociter 

rapit nos atrociter, 

nemini parcetur. 

 

Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? 

Vadite ad superos, 

transite ad inferos. 

Ubi iam? – Fuere. 

 

Vivat academia, 

vivant professores, 

vivant membrum quodlibet, 

vivat membra quaelibet, 

semper sint in flore 

 

Radujme sa teda 

pokiaľ sme mladí: 

po príjemnej mladosti, 

po obťažnej starobe 

staneme sa súčasťou zeme. 

 

Život náš je krátky, 

čas rýchlo končí, 

rýchlo príde smrť, 

kruto nás uchopí, 

nikto nebude ušetrený. 

 

Kde sú, tí ktorí pred nami na svete žili? 

Kráčajte na nebesia, 

prejdite do pekiel. 

Kde už? – Žili. 

 

Nech žije akadémia, 

nech žijú profesori, 

nech žije každý člen, 

nech žijú všetci z nás, 

navždy nech kvitnú! 

 

 
 
 


