
Záverečná správa o počte akreditovaných špecializačných a certifikačných 

študijných programov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za rok 

2021 v zmysle kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky vedenom pod č. 222/2021 a Slovenskou zdravotníckou 

univerzitou v Bratislave vedenom pod č. RSZU 37/2021 podľa čl. VI bod 4. 

Hodnotiace parametre plnenia úloh kontraktu: 

4.1 Počet akreditovaných špecializačných študijných programov v roku 2021: 117. 

      Počet absolventov špecializačných študijných programov v roku 2021: 796. 

 

4.2 Počet akreditovaných certifikačných študijných programov v roku 2021: 32. 

      Počet absolventov certifikačných študijných programov v roku 2021: 106. 

 

4.3 Počet akreditovaných špecializačných a certifikačných študijných programov      
      v roku 2021: 149. 
      Počet absolventov špecializačných a certifikačných študijných programov v roku  
      2021: 902. 
      Počet absolventov prípravy na výkon práce v zdravotníctve za rok 2021: 126. 
      Počet odvzdelávaných zdravotníckych pracovníkov v roku 2021: 7714 (sústavné 
      vzdelávanie: 2311, špecializačné štúdium:5191, certifikačná pracovná činnosť:     
      212). 
      
 
4.4 Počet akreditovaných študijných odborov študijných programov pregraduálneho  
      vzdelávania na fakultách SZU v roku 2021: 

- Lekárska fakulta SZU: 2. 
- Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU: 15. 
- Fakulta verejného zdravotníctva: 4. 
- Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici: 9. 

       
      Uvedené počty akreditovaných študijných odborov študijných programov  
      pregraduálneho vzdelávania sa týkajú dennej a externej formy štúdia. 
 
 
 
4.5 Počet absolventov akreditovaných študijných odborov študijných programov  
      pregraduálneho vzdelávania na fakultách SZU za rok 2021: 

- Lekárska fakulta SZU: 106. 
- Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU: 284. 
- Fakulta verejného zdravotníctva SZU: 19. 
- Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici SZU: 105. 

 
 
4.6 Počet akreditovaných študijných odborov študijných programov postgraduálneho  
      vzdelávania na fakultách SZU v roku 2021: 

- Lekárska fakulta SZU - doktorandské študijné programy: 4. 



- Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU - doktorandské 
študijné programy: 2. 

- Fakulta verejného zdravotníctva SZU – doktorandské študijné programy: 2. 
      
     Uvedené počty akreditovaných študijných odborov študijných programov  
     postgraduálneho vzdelávania sa týkajú dennej a externej formy štúdia. 
 
 
 
4.7 Počet absolventov akreditovaných študijných odborov študijných programov   
      postgraduálneho vzdelávania na fakultách  SZU za rok 2021: 

- Lekárska fakulta SZU - doktorandské štúdium: 5. 
- Fakulta verejného zdravotníctva SZU - doktorandské štúdium: 17. 

 
 
4.8 Počet predkladaných návrhov na vymenovanie profesorov: Fakulta verejného 
      zdravotníctva SZU: 1. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 15. 2. 2022 
 
 
 
 
 
                                                                     Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r. 
                                                                                        rektor    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


