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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE 
 
 
Názov vysokej školy:   Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
Začlenenie vysokej školy:  univerzitná vysoká škola 
Typ vysokej školy:   štátna vysoká škola 
 
 
Poslanie vysokej školy  

 
 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“) je štátna 
vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR. 

Poslaním univerzity je poskytovať vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú 
pre jednotlivé zdravotnícke povolania v akreditovaných študijných programoch 
bakalárskeho, magisterského,  doktorského, doktorandského, špecializačného 
a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania v zdravotníckych 
oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života. 
 
 
VEDENIE VYSOKEJ ŠKOLY: 
 
Rektor:   
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc. 
Funkčné obdobie: prvé   Dátum vymenovania: 4. október 2010 
 
Prorektori:  
prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc. 
prvý prorektor a prorektor pre ďalšie vzdelávanie 
Funkčné obdobie: prvé Dátum vymenovania: 15. október 2010 

prof. MUDr. Ján SLEZÁK, DrSc. 
prorektor pre medzinárodné vzťahy 
Funkčné obdobie: prvé  Dátum vymenovania: 15. október 2010 

prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD. 
prorektor pre praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach 
Funkčné obdobie: prvé Dátum vymenovania: 15. október 2010 

doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc. 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť 
Funkčné obdobie: prvé Dátum vymenovania: 1. február 2011 

doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc. 
prorektor pre pregraduálne štúdium 
Funkčné obdobie: prvé Dátum vymenovania: 15. október 2010 

prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc. 
prorektor pre udeľovanie pedagogicko-vedeckých titulov  
a vedecko-akademických hodností 
Funkčné obdobie: prvé Dátum vymenovania: 15. október 2010 

 
Kvestor:   
Ing. Jozef HUDÁK 
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 AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 
 

Akademický senát SZU má celkom 20 členov 

Predseda: 
prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc. 
Funkčné obdobie: tretie  
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  
 
Predsedníctvo: 
prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc. - predseda 
Funkčné obdobie: tretie  
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  

MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ – podpredseda 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce  

PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD. – podpredseda 
Funkčné obdobie: druhé  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce  

Andrej PÁPAY – podpredseda  
Funkčné obdobie: tretie  
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce  

PhDr. Vladimíra PALIČOVÁ – tajomník 
Funkčné obdobie: tretie  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce   

 

Členovia akademického senátu: 
doc. PhDr. Ľudmila KUBICOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: tretie  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce  

doc. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD. 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, zamestnanecká časť 
akademickej obce  

prof. MUDr. Ladislav HEGYI, DrSc. 
Funkčné obdobie: druhé  
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce   

doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc. 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť akademickej obce 
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doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc. 
Funkčné obdobie: druhé  
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  

MUDr. Milica SUCHÁNKOVÁ, CSc. 
Funkčné obdobie: prvé  
Lekárska fakulta, zamestnanecká časť akademickej obce  

Mgr. Daniel GURÍN 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce   

Mgr. Jana VIRGULOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej 
obce   

Erika CSIBOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce   

Barbara BUČÁKOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, študentská časť 
akademickej obce   

Tomáš MAĎAR 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce  

Mgr. Matej MUCSKA 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta verejného zdravotníctva, študentská časť akademickej obce   

Simona SIMONIDESOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé  
Lekárska fakulta, študentská časť akademickej obce   

Marcel KOPEČNÝ 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej 
obce  

Michaela ĎURICOVÁ 
Funkčné obdobie: prvé  
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, študentská časť akademickej 
obce  
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VEDECKÁ RADA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 
 

Vedecká rada SZU mala k 31. decembru 2012 celkom 42 členov.  

 

Predseda: 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc., rektor SZU 
 
Členovia: 

MUDr. Vladimír BALÁŽ, riaditeľ FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica 

doc. Ing. Jozef BUDAY, CSc., generálny riaditeľ EVÚP a. s. 

prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc., prorektor SZU 

MUDr. Miroslav BDŽOCH, PhD., MPH, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava 

prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc., predseda Akademického senátu SZU 

MUDr. Viliam ČISLÁK, MPH, MBA, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR 

prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., dekan FZ so sídlom v Banskej Bystrici SZU 

MUDr. Juraj FRAJT, riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových chorôb 

doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., prodekan LF SZU 

doc. MUDr. Martin GAJDOŠ, CSc., prorektor SZU 

MUDr. Ján GAŠIČ, prezident Slovenskej komory zubných lekárov 

MUDr. Vlastimil GRAUS, MPH, zástupca Komory zubných lekárov 

prof. MUDr. Ladislav HEGYI, DrSc., FVZ SZU 

MUDr. Svetozár HLAVAČKA, MBA, LF SZU 

prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., LF SZU 

Ing. Jozef HUDÁK, kvestor SZU 

RNDr. Tomislav JURIK, CSc., generálny riaditeľ UNIPHARMA, a. s.  

doc. MUD. Juraj KAUŠITZ, CSc., riaditeľ OÚ sv. Alžbety 

MUDr. Marian KOLLÁR, prezident SLK  

doc. MUDr. Roman KOVÁČ, CSc., FOaZOŠ SZU 

prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD., prorektor SZU 

prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK, DrSc., LF SZU 

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc., rektor VŠ zdrav. a soc. práce sv. 

Alžbety 

prof. MUDr. Peter LABAŠ, CSc., dekan LF UK 
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doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc., LF SZU 

doc. RNDr. Viktor MAJTÁN, CSc., prorektor SZU 

prof. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc., dekan FMFI UK 

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH, mim. prof., dekan FVZ SZU 

Ing. Mongi MSOLLY, MBA., riaditeľ NÚSCH 

doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD., dekan FOaZOŠ SZU 

prof. MUDr. Juraj OLEJNÍK, CSc., LF SZU 

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc., predseda SAV 

MUDr. Ladislav PÁSZTOR, prezident Asociácie súkromných lekárov SR  

prof. MUDr. Ivan ROVNÝ, PhD., MPH, hlavný hygienik SR 

doc. MUDr. Igor RUSŇÁK, CSc., mim. prof., LF SZU 

prof. MUDr. Ján SLEZÁK, DrSc., prorektor SZU 

prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc., dekan LF SZU 

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc., prorektor SZU 

prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., čestný rektor SZU 

prof. MUDr. Tomáš TRNOVEC, DrSc., FVZ SZU 

prof. JUDr. Robert VLČEK, PhD., MPH, prorektor VŠ zdrav. a soc. práce  sv. Alžbety 
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SÚČASTI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

 

LEKÁRSKA FAKULTA 

Dekan:  prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc. 
Funkčné obdobie: druhé  
 

FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ 

Dekan:  doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD.  
Funkčné obdobie: prvé 

 

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Dekan:  doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH, mim. prof. 
Funkčné obdobie: prvé 

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI 

Dekan:  prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc. 
Funkčné obdobie: druhé 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej len „SZU“) vznikla zákonom 

č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU s účinnosťou od 1. septembra 2002, 
transformáciou Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny ako štátna vysoká 
škola. SZU je jedinou zdravotníckou vysokou školou na Slovensku, ktorá je 
monotematicky zameraná na vzdelávanie v zdravotníckych povolaniach vo všetkých 
troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Jej vzťahy k Ministerstvu 
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) upravuje § 45 zákona 
o vysokých školách. SZU je aj inštitúciou, ktorá, pod rôznymi názvami 
predchádzajúcich inštitúcií, od roku 1953 zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, prípravy na 
výkon práce v zdravotníctve a celoživotného vzdelávania. 

SZU má zriadené fakulty: 
a) Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, (ďalej len 

„FOaZOŠ“) 
b) Lekárska fakulta, (ďalej len „LF“) 
c) Fakulta verejného zdravotníctva, (ďalej len „FVZ“) 
d) Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, (ďalej len „FZ v BB“). 

 
Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu  úroveň  vzdelávania 

a vedeckého poznania v rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, 
diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie 
ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt. Toto poslanie univerzita napĺňa 
rozvojom vysokoškolského štúdia v študijných programoch všetkých troch stupňov, 
špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a kontinuálneho (CME) vzdelávania 
vo všetkých medicínskych, farmaceutických, dentistických a nelekárskych 
zdravotníckych odboroch a vykonávaním výskumnej činnosti v oblasti lekárskych 
a farmaceutických vied. Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je uvádzanie 
najnovších poznatkov zdravotníckych vied do zdravotníckej praxe. Napĺňanie 
poslania dosahuje univerzita plnením hlavných úloh a prioritných úloh, ktoré 
vychádzajú zo strategických zámerov SZU. 
 
Hlavné úlohy SZU  
 

Hlavné úlohy boli definované už pri vzniku univerzity a majú natoľko závažný 
obsah, že SZU nepovažuje za potrebné ich meniť či dopĺňať. Meniť sa bude iba 
stratégia ako tieto úlohy napĺňať či výber priorít pre plnenie posilnia univerzity. 

SZU ako štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte 
Ministerstva zdravotníctva SR sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Slovenská 
zdravotnícka univerzita: 

a) poskytuje vo všetkých troch stupňoch vysokoškolské vzdelávanie pre všetky 
zdravotnícke disciplíny zatiaľ s výnimkou zubného lekárstva a farmácie, 

b) pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, 
v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie. Vedie študentov 
k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia 
od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť. Vedie ich k tvorivému a nezávislému 
mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti, 
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c) učí, vychováva, formuje a vštepuje svojim študentom a poslucháčom 
základné danosti k zveľaďovaniu a šíreniu národného kultúrneho dedičstva 
a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu. Príspevok SZU k národnému 
dedičstvu je nielen na úrovni medicínskeho poznania, ale sú to najmä 
mravné, morálno-etické a hodnotové zásady s prvkami ľudskosti a sociálneho 
cítenia, ktoré sú odovzdávané študentom – zdravotníckym pracovníkom, 

d) rozvíja tvorivé vedecké bádanie a šíri poznanie prostredníctvom výskumnej 
a vývojovej činnosti v zdravotníckych vedách, ktorých výsledky aktívne 
implementuje do vzdelávacieho procesu, 

e) poskytuje študentom všetky teoretické znalosti a praktické zručnosti počas 
celého kariérneho života, 

f) poskytuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Univerzita ako 
rezortná vzdelávacia inštitúcia celoštátne, ako aj v rámci Európskej únie, 
garantuje špecializačné štúdium v medicíne a ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
v zdravotníctve, v zmysle platných legislatívnych noriem SR a EÚ, 

g) prispieva k prevencii a liečbe ochorení a k ochrane verejného zdravia 
výchovou zdravotníckych pracovníkov, medicínskym a zdravotníckym 
výskumom, klinickou praxou poslucháčov a v neposlednom rade 
aj poskytovanou zdravotnou starostlivosť zamestnancami SZU, 

h) zapája sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach v oblasti 
medicíny, zdravotníctva, organizácie zdravotníckeho systému a o utváraní 
občianskej spoločnosti, 

i) vytvára teoretické modely rozvoja spoločnosti a hospodárstva najmä 
pre potreby štátnych orgánov, obcí a vyšších územných celkov, 

j) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami 
a ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života, 

k) rozvíja medzinárodnú, európsku spoluprácu zapájaním sa a podporovaním 
spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými 
inštitúciami, mobilitou zamestnancov a študentov univerzity a vzájomným 
uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní. 

 
 

2.1. Prioritné úlohy 
 

Univerzita, ako zdravotnícka vysoká škola, poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú na jednotlivé zdravotnícke povolania 
v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského, doktorského, 
doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého 
výskumného bádania v zdravotníckych oblastiach v záujme zlepšenia zdravia 
a kvality života. Na naplnenie uvedeného zámeru je potrebné sústrediť sa 
na nasledujúce prioritné úlohy: 
 

1. Dosiahnuť medzinárodné akceptovanie SZU ako modernej zdravotníckej 
univerzity.  

2. Zabezpečiť využívanie najmodernejších pedagogických poznatkov 
pri vzdelávaní odborníkov vo všetkých druhoch a stupňoch zdravotníckeho 
vzdelávania.  
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3. Dosiahnuť, aby absolventi SZU pre rozsah svojich vedomostí i zručností, ale 
aj poznatkami získanými z ostatných študijných odborov, ľahko nachádzali 
uplatnenie na trhu práce u nás i v zahraničí.  

4. Vytvoriť podmienky, aby sa SZU stala kľúčovou a vyhľadávanou inštitúciou 
v oblasti špecializačného štúdia nie len pre svoju históriu, ale aj pre svoje 
prístupy pri vzdelávaní budúcich špecialistov.  

5. Zabezpečiť, aby SZU bola lídrom v oblasti vzdelávania zdravotníckych 
politikov i manažérov.  

6. Prispeievať vlastnou vedeckou činnosťou, ale aj rozsiahlou medzinárodnou 
vedeckou spoluprácou k rozvoju vedeckého poznania v zdravotníckych 
vedách a to najmä v oblastiach: 
a) zdravie dieťaťa, prenatálna starostlivosť, starostlivosť o matku a dieťa, 
b) zdravie starnúcej populácie, 
c) chronické degeneratívne ochorenia (epidémie tzv. civilizačných ochorení), 
d) prenosné ochorenia (HIV/AIDS, hepatitídy, enterovírusové ochorenia, 

prionové ochorenia, a. i.), 
e) výskum mozgu,  

SZU sa sústreďuje na nasledovné prioritné oblasti vedeckovýskumných 
zameraní: 

• vplyv faktorov životného prostredia na zdravie (fyzikálne, chemické, 
biologické, spoločenské), 

• výživa a zdravie, 
• imunologické aspekty v patogenéze ochorení, 
• mimoklinický medicínsky výskum (výchova a zdravie, manažment 

v zdravotníckej starostlivosti, etické aspekty, sociológia), 
• kmeňové bunky, 
• duševné zdravie. 

 

 
2.2. Strednodobý výhľad organizácie  

 
Dobudovaním študijných priestorov v Banskej Bystrici a zabezpečenie 

podmienok pre rozvoj študijného programu zubné lekárstvo sme zavŕšili 
rozhodujúcu etapu pôvodnej stratégie expanzie našej univerzity platnej od jej 
vzniku. Rozmach univerzity tým dosiahol značný stupeň. Postupne sa však 
zhoršovalo  vonkajšie prostredie univerzity, najmä jej ekonomické postavenie a jeho 
dopad na univerzitu, a univerzita bola nútená navrhnúť novú stratégiu. Táto by sa 
mala uplatniť v nasledujúcich oblastiach.  
 

1. Zvýšenie kvality v oblasti vzdelávania. Kvalita je v našich zámeroch 
rozhodujúcim nástrojom pre rast záujmu študentov o štúdium na našej 
univerzite a pre záujem zamestnávateľov o našich absolventov. Ide 
predovšetkým o  

a) kvalitu pedagogického prostredia,  

b) kvalitu pracovníkov univerzity, ktorí musia byť skutočnými vedecko-
pedagogickými pracovníkmi,  
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c)  kvalitu vedeckej produkcie našej organizácie.  

Takto chápaná kvalita znamená starostlivosť o pracovníkov, rozvoj 
moderných pedagogických metód vo vysokoškolskom vzdelávaní ale aj 
v špecializačnom štúdiu, dôraz na získanie praktických zručností a  rozvoj tvorivosti 
našich študentov. Starostlivosť o pracovníkov chceme dosahovať trvalým 
programom vzdelávania pracovníkov v oblasti pedagogiky i v oblasti vedeckej práce. 
Kvalita znamená aj zlepšenie ekonomickej efektivity našich činností a permanentnú 
kontrolu, ktorá umožní včas zistiť prípadne nedostatky a ich bezbolestnú nápravu. 

2. Rozvoj študijných programov. Hlavným zámerom je akreditovať študijný 
program zubné lekárstvo a vo všeobecnom lekárstve ponúknuť štúdium aj 
v anglickom jazyku pre záujemcov zo zahraničia.  

3. Zvýšenie kvality v oblasti vedy. Aj keď na predchodkyniach univerzity 
neboli prítomné teoretické medicínske a zdravotnícke odbory, ktoré sú 
zárukou vedeckej činnosti, spojenie s ÚPKM, spolupráca so SAV a rozvoj 
vlastných teoretických pracovísk tento hendikep v krátkej dobe odstránil. 
Ďalší rozvoj vedeckej práce na univerzite chceme zabezpečovať aj: 
• zvýšenou  účasťou klinických pracovníkov na riešení grantových úloh, 
• naďalej sa so zvýšeným úsilím uchádzať o granty vedeckovýskumných 

úloh najmä zahraničných, 
• výrazne zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov SZU, najmä 

v renomovaných vedeckých časopisoch. Umožniť publikačnú aktivitu aj 
študentom vysokoškolského i špecializačného štúdia 

• zvýšiť podiel mladých vedeckých pracovníkov na vedeckovýskumnej 
činnosti aj formou ŠVOČ, 

• ďalej  rozvíjať  vedeckovýskumnú spoluprácu so SAV a vysokými školami 
pôsobiacimi na území SR. 

 
4. Spolupráca so zahraničím. V tejto oblasti vidíme záruku napĺňania 

prioritných úloh najmä v lepšej medzinárodnej akceptácii SZU a v zlepšení jej 
postavenia medzi slovenskými i európskymi univerzitami. Pri presadzovaní 
tejto stratégie sa oprieme o: 
a) dosiahnutie dohôd o vedeckovýskumnej spolupráci s univerzitami 

v najbližšom okolí nášho štátu (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko).  
b) nadviazanie  dobrých stykov nie len s univerzitami z anglicky hovoriacich 

krajín, ale aj s nemecky hovoriacimi a ďalšími krajinami. 
c) lepšie využitie programu ERASMUS študentmi i pedagogickými 

pracovníkmi získaním záujemcov o vysokoškolské i špecializačné 
štúdium uchádzačov z iných krajín. 

 Plnenie týchto strategických prioritných úloh v roku 2012 je predmetom tejto 
výročnej správy. 
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3. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ VYSOKEJ ŠKOLY 
ZA UPLYNULÝ ROK 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave žila v roku 2012 aktívnym 
dianím. Organizovala školiace aktivity, konferencie a semináre, otvárala nové 
pracoviská, na svojej pôde privítala domáce aj zahraničné osobnosti a v priestoroch 
univerzity sa konali rôzne aktivity pre študentov, ako aj pre verejnosť. 
  
 
 
Ocenenia pracovníkov SZU 

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky 
prezident SR Ivan Gašparovič tradične udeľoval najvyššie štátne vyznamenania. 
Medzi štrnástimi ocenenými osobnosťami boli aj naši kolegovia prof. MUDr. Svetozár 
Dluholucký, CSc. a doc. Ing. Jozef Buday, CSc. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, 
CSc. bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra II. triedy - za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
vedy, osobitne o rozvoj zdravotnej starostlivosti o dieťa a doc. Ing. Jozef Buday, 
CSc. Pribinovým  krížom I. triedy - za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj 
Slovenskej republiky, osobitne za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti 
priemyslu Slovenskej republiky v oblasti elektrotechniky. 

Pri príležitosti Dňa študentstva sa 15. novembra 2012 uskutočnilo 
slávnostné prijatie študentov a pedagógov rektorom SZU, Dr. h. c. prof. PhDr. 
Danou Farkašovou, CSc. Na základe návrhov dekanov jednotlivých fakúlt univerzity 
im bola udelená Akademická pochvala. Ocenení boli tí, ktorí dosiahli nielen 
vynikajúce študijné a pedagogické výsledky, ale svojimi výnimočnými znalosťami, 
schopnosťami a talentom prispeli k dôstojnej reprezentácii a šíreniu dobrého mena 
nielen svojej fakulty, Slovenskej zdravotníckej univerzity, ale i Slovenskej republiky. 
 
Odborné konferencie a semináre 

Dňa 26. januára 2012 zorganizovalo Národné referenčné centrum pre 
liečbu chronických hepatitíd (NRCCH) Slovenskej zdravotníckej univerzity v 
Bratislave (SZU) v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami vedecko-
odbornú konferenciu "Manažment chronickej hepatitídy C", ktorá sa uskutočnila pod 
záštitou rektora SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. 

Dňa 15. marca 2012 organizovala Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF 
SZU už po dvadsiatydruhýkrát tradičné pediatrické podujatie - Getlíkov deň. Tohto 
roku bola konferencia venovaná nedožitým 96. narodeninám profesora Getlíka. 

V dňoch 12. – 13. apríla 2012 sa v priestoroch Vedeckej rady Fakulty 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU konala Medzinárodná 
konferencia Projektu 7RP Európskej komisie EURECNET pod názvom Výzvy 
multicentrických štúdií v Európe. Odbornou náplňou podujatia boli metodologické, 
právne a etické aspekty multicentrických vedecko-výskumných projektov v 
celoeurópskom i nadkontinentálnom kontexte. Súčasťou programu konferencie bol 
aj historický podpis Štatútu Asociácie EUREC a voľba jej prvého riadiaceho výboru. 

29. mája 2012 sa  v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
konala vedecká konferencia "Výživa v prevencii ochorení", ktorá je realizačným 
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výstupom riešenia projektu "Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a 
možnosti redukcie zdravotných rizík". 

V dňoch 30. mája - 1. júna 2012 sa uskutočnila v Bratislave 2. vedecká 
konferencia o dopravnej psychológii. Hlavnými organizátormi boli Slovenská 
zdravotnícka univerzita v spolupráci s novovzniknutou Asociáciou dopravných 
psychológov SR a Inštitútom dopravnej psychológie Salvus. Ústrednou témou 
konferencie bolo poradenstvo (rehabilitácia) pre vodičov. 

V dňoch 17. - 22. júna 2012 sa konala medzinárodná Letná vedecká škola 
(Scientific Summer School) organizovaná Slovenskou zdravotníckou univerzitou v 
Bratislave s finančnou podporou projektu Štrukturálnych fondov EÚ: “Program 
rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave”. Program školy bol 
zameraný na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti prípravy vedeckých 
projektov, prípravy a písania vedeckých prezentácií a publikácií a zásad 
medzinárodnej vedeckej a výskumnej spolupráce. 

18. júna 2012 sa uskutočnil pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. Dany 
Farkašovej, PhD., rektorky SZU v Bratislave, workshop „Aktuality správnej klinickej 
praxe: Klinické skúšanie liečiv v Slovenskej republike 2012“. Obsahom workshopu 
boli otázky spojené s negatívnymi dôsledkami niektorých nových ustanovení zákona 
č. 362/2012 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré zasahujú oblasť 
klinického skúšania v SR. 

Dňa 21. júna 2012 zorganizovala Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka a Slovenská nukleárna spoločnosť Národný seminár využitia 
elektrónových urýchľovačov vo vede, školstve, zdravotníctve, životnom prostredí a v 
priemysle. Na národnom seminári boli odborná verejnosť a potenciálni užívatelia 
oboznámení s možnosťami využitia modernej technológie, ktorou disponuje 
Slovenská zdravotnícka univerzita vo svojom Univerzitnom centre elektrónových 
urýchľovačov v Trenčíne (UCEA). 

Dňa 18. októbra 2012 zorganizovala Fakulta verejného zdravotníctva SZU 
v Bratislave  pod záštitou ministerky zdravotníctva SR JUDr. Zuzany Zvolenskej a 
rektorky SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. pri príležitosti 10. výročia 
založenia FVZ SZU a 60. výročia založenia hygienickej služby v SR II. Fórum 
verejného zdravotníctva „Preventívne programy v zdravotníctve“.  

Dňa 22. novembra 2012 uskutočnila Fakulta ošetrovateľstva a 
zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave, z príležitosti 10. výročia svojho 
založenia, V. medzinárodnú konferenciu s ústrednou témou "Podiel zdravotníckych 
pracovníkov na zdraví obyvateľstva", na ktorej odznelo 70 odborných prednášok 
a diskusia k 20 posterom. Konferencia sa konala pod záštitou rektorky SZU, Dr. h. c. 
prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc.  

Dňa 27. novembra 2012 usporiadala Fakulta verejného zdravotníctva SZU 
prednášky spojené s diskusiou na tému Festival Pohoda – organizácia a verejno-
zdravotné zabezpečenie. Podujatie sa konalo v rámci predmetu „Mimoriadne situácie 
vo verejnom zdravotníctve“ pre denných aj externých študentov 2. ročníka 
magisterského štúdia. Okrem nich sa akcie zúčastnili aj študenti iných ročníkov 
Fakulty verejného zdravotníctva a zamestnanci SZU. Na prednáške sa zúčastnil aj 
hlavný organizátor festivalu Michal Kaščák. 
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Návštevy významných osobností, zahraničné kontakty a organizácia 
kongresov 

26. januára 2012 navštívil zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu Dr. Daud Mohammad Slovenskú zdravotnícku 
univerzitu. Súčasťou jeho návštevy bola prehliadka Univerzitného vedecko-
výskumného pracoviska s lineárnym urýchľovačom SZU v Trenčíne. 

12. júla 2012 navštívila Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave 
ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Zvolenská. Ministerka zdravotníctva SR sa 
zaujímala o činnosť univerzity z pohľadu pregraduálneho štúdia i ďalšieho 
vzdelávania. Osobitný akcent kládla na prípravu špecialistov v odbore všeobecného 
lekárstva, ale i ostatných špecializačných odborov. Zaujímala sa  o kvalitu výučby 
študentov pregraduálneho štúdia a o priestorové a materiálno-technické vybavenie 
univerzity. 

4. septembra 2012 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej  univerzity v 
Bratislave uskutočnilo stretnutie rektorky SZU  Dr. h. c. prof. PhDr. Dany 
Farkašovej, CSc. so zástupcom Ministerstva zdravotníctva Spojených arabských 
emirátov Dr. Arif Al Nooryani. Predmetom stretnutia bola diskusia o vytvorení kliniky 
SZU pre výučbu kardiológov v Spojených arabských emirátoch, ktorá by mala byť 
súčasťou Al Qassimi Hospital. 

11. októbra 2012 oslávila Slovenská zdravotnícka univerzita slávnostným 
zhromaždením v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava 10. výročie svojho zriadenia, 
ktorého sa okrem iných významných osobností, zúčastnila aj prvá dáma SR Silvia 
Gašparovičová, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Viliam Čislák, 
MPH, MBA, ako aj rektori univerzít z celého Slovenska. 
 

 
Aktivity pre verejnosť, nové pracoviská SZU 

29. februára 2012 sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. 
výročia založenia Nadácie a Rehabilitačného centra Harmony. Rehabilitačné centrum 
Harmony  je školiacou bázou SZU, kde vykonávajú prax študenti pregraduálneho 
štúdia odboru fyzioterapia a rehabilitační lekári a fyzioterapeuti, poslucháči 
špecializačných a certifikačných programov.  

Od 19. do 23. novembra 2012 sa v priestoroch Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave konali vianočné trhy. Fakulta verejného zdravotníctva SZU v 
spolupráci s neziskovou organizáciou Lepší svet pripravili pre zamestnancov, 
študentov a návštevníkov univerzity týždňové podujatie, v rámci ktorého boli 
prezentované výrobky mentálne postihnutých klientov tejto neziskovej organizácie.  

Dňa 6. decembra 2012 pripravila SZU pre záujemcov o štúdium Deň 
otvorených dverí, počas ktorého boli záujemcom prodekanmi jednotlivých fakúlt 
predstavené v krátkych prezentáciách fakulty a následne prezentované praktické 
ukážky činností študentov jednotlivých študijných odborov s pracovníkmi fakulty. 

Dňa 13. decembra 2012 sa po prvýkrát v histórií existencie Fakulty 
zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici konal Deň otvorených dverí. 
Pracovníci a študenti fakulty sprístupnili záujemcom priestory fakulty, odprezentovali 
činnosti a niektoré úspechy študentov. 
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Študentské aktivity 

Alexandra Mamová, študentka 6. ročníka Lekárskej fakulty SZU, venujúca 
sa aj charitatívnym programom, sa dostala do Sudánu, kde zbierala skúsenosti, 
ktoré má v pláne zužitkovať vo svojom ďalšom profesionálnom živote. 

26. apríla 2012 sa slávnostným otvorením začala v Aule SZU Študentská 
vedecká konferencia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ako 
celouniverzitná aktivita. Jej prvý ročník sa konal pri príležitosti 10. výročia založenia 
SZU. 

V dňoch 30. mája – 3. júna 2012 sa študenti SZU úspešne zúčastnili 2. 
ročníka súťaže medikov v urgentnej medicíne na medzinárodnej súťaži Rallye Rejvíz 
v českých Jesenníkoch. 

Spolok medikov SZU v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou 
v Bratislave zorganizoval 29. septembra 2012 verejné podujatie s názvom „5 minút 
pre zdravie“. Návštevníkov čakali viaceré informačné stanovištia, v ktorých 
poskytovali študenti medicíny LF SZU, rovnako ako aj pracovníci univerzity, 
informácie o starostlivosti o zdravie, o Spolku medikov SZU a Slovenskej 
zdravotníckej univerzite. 

V dňoch 25. - 27. októbra 2012 sa uskutočnila súťaž dvojčlenných 
posádok rýchlej zdravotnej pomoci Rescue Lesnica Slovenský raj 2012. V celkovom 
hodnotení 17 posádok z celého Slovenska sa naša súťažná posádka UZS 2 
umiestnila na 4. mieste v zložení Adam Rajecký, Ján Dobiáš a Mgr. Alena Dudeková. 
Posádka UZS 3 v zložení Miloš Bučány, Karol Daniela a Ervin Kogler sa umiestnili na 
7. mieste. V hodnotení študentov sa umiestnili na 1. a 2. mieste. 

28. novembra 2012 sa uskutočnila Beánia, v rámci ktorej, podľa 
študentských tradícií, všetci prváci absolvovali slávnostný krst, ktorým sa stali 
novými hrdými členmi študentského stavu na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Za 
prípravou Beánie stáli predovšetkým členovia záujmového združenia študentov 
Lekárskej fakulty SZU - Spolku medikov.  

7. decembra 2012 sa v Účelovom vzdelávacom zariadení Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Modre – Harmónii konal pod záštitou rektora SZU 
športový deň – Výročný turnaj SZU. 
 
 
Zahraničné návštevy na SZU 

Slovenskú zdravotnícku univerzitu navštívil 20. apríla 2012 prof. Corrado 
Paganelli, dekan School of Dentistry z talianskej  Brescii. Na SZU rokoval s dekanom 
Lekárskej fakulty prof. MUDr. Tiborom Šagátom, CSc. a vedúcimi Katedier 
stomatológie a  čelustnej ortopédie LF SZU MUDr. Michalom Strakom, CSc. a MUDr. 
Simonou Dianiškovou, PhD., MPH o zapojení do systému európskeho edukačného 
procesu. 

22. mája 2012 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite stretli zástupcovia 
vedenia SZU a jej fakúlt s delegáciou zo Seychel. Pracovné stretnutie predstaviteľky 
Národnej Rady Seychel pre rozvoj ľudských zdrojov Margaret Pillay, zástupcu 
Ministerstva zdravotníctva Seychelskej republiky Henry Telemaque a honorárneho 
konzula Seychelskej republiky Andreja Hryca sa týkalo záujmu seychelskej strany o 
výchovu ich študentov na Slovensku. SZU bola navrhnutá ako jeden z 
potencionálnych partnerov na spoluprácu.  
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4. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v 
Bratislave v roku 2012 sa riadila zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 
vnútornými predpismi univerzity.  

Štúdium bolo na SZU v roku 2012 realizované prezenčnou metódou, dennou 
a externou formou štúdia. 
 Všetky aktivity univerzity boli orientované tak, aby bola docielená stále sa 
zvyšujúca kvalita a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchovno-
vzdelávací proces sa realizoval s prepojením poznatkov vedeckého výskumu na 
zdravotnícku prax.  
 
 

a) Údaje o študijných programoch (tabuľka č. 12 prílohy) prvého stupňa, 
druhého stupňa  a spojeného prvého a druhého stupňa 

 V akademickom roku 2010/2011 sa podieľali jednotlivé fakulty univerzity na 
výučbe nasledovne : 

Lekárska fakulta realizovala výučbu 1 študijného programu - všeobecné 
lekárstvo – len dennou formou štúdia v spojenom prvom a druhom stupni. 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií realizovala  výučbu 
5 študijných programov – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, 
rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť – dennou formou štúdia 
v prvom stupni vysokoškolského štúdia. 

Zároveň realizovala  výučbu 6 študijných programov – ošetrovateľstvo, 
pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika, urgentná zdravotná 
starostlivosť, sociálna práca – externou formou štúdia v prvom stupni 
vysokoškolského štúdia. V študijnom programe sociálna práca v septembri 2012 
nebol otvorený 1. ročník štúdia pre nedostatočný záujem o štúdium. 

V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 2 
študijných programov – ošetrovateľstvo, fyzioterapia - externou formou štúdia. 

Fakulta verejného zdravotníctva realizovala výučbu jedného študijného 
programu – verejné zdravotníctvo – dennou i externou formou štúdia v prvom 
stupni vysokoškolského štúdia. 

Zároveň realizovala  výučbu 1 študijného programu – verejné zdravotníctvo – 
dennou i externou formou štúdia v druhom stupni vysokoškolského štúdia. 

Fakulta zdravotníctva realizovala  výučbu 3 študijných programov – 
ošetrovateľstvo,  fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť – dennou formou 
štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia. V študijnom programe - laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - v septembri 2012 nebol otvorený 1. ročník 
štúdia pre nedostatočný záujem o štúdium. 

Zároveň realizovala  výučbu 3 študijných programov – ošetrovateľstvo, 
fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť – externou formou štúdia v prvom 
stupni vysokoškolského štúdia. V študijnom programe - laboratórne vyšetrovacie 
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metódy v zdravotníctve - v septembri 2012 nebol otvorený 1. ročník štúdia pre 
nedostatočný záujem o štúdium. 

V druhom stupni vysokoškolského štúdia fakulta realizovala výučbu 2 
študijných programov – ošetrovateľstvo, fyzioterapia - externou formou štúdia. 
 
 
b) Údaje o študentoch a ich štruktúre (tabuľka č.1 a č.2 prílohy)  prvého 

stupňa, druhého stupňa  a spojeného prvého a druhého stupňa 
V roku 2012 bolo na univerzite zapísaných 2251 študentov v dennej 

i externej forme štúdia v 1., 2. a 3. stupni.  
Na Lekárskej fakulte  bolo v dennej forme štúdia, v spojenom štúdiu prvého 

a druhého stupňa zapísaných 218 študentov, z toho 4 študenti inej štátnej 
príslušnosti, čo predstavuje 1, 83%.   

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií bolo v dennej 
forme štúdia, v prvom stupni zapísaných 350 študentov, z toho 1 študent inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje 0,28%.   

Na externú formu štúdia bolo zapísaných v prvom i druhom stupni štúdia 667 
študentov. V prvom stupni štúdia z 339 študentov je 108 študentov inej štátnej 
príslušnosti, čo predstavuje 31,85 %. V druhom stupni štúdia z 328 študentov je 55 
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 16,76 %.  

Z uvedených čísel je vidieť, že o študijné programy fakulty je záujem aj mimo 
územia SR, najmä však o študijný program fyzioterapia a o študijný program 
urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme štúdia. 

Na Fakulte verejného zdravotníctva bolo v dennej forme štúdia, v prvom  
a druhom stupni zapísaných 142, z toho 2 študenti inej štátnej príslušnosti, čo 
predstavuje 1,40 %.   

Na externú formu štúdia bolo zapísaných v prvom i druhom stupni štúdia 54 
študentov, z toho 1 študent inej štátnej príslušnosti, čo predstavu 0,18 %.  

Na Fakulte zdravotníctva bolo v dennej forme štúdia, v prvom stupni 
zapísaných 242 študentov, žiaden študent nie je inej štátnej príslušnosti.   

Na externú formu štúdia bolo zapísaných v prvom i druhom stupni štúdia 369 
študentov. V prvom stupni štúdia zo 131 študentov sú 12 študenti inej štátnej 
príslušnosti, čo predstavuje 9,16 %. V druhom stupni štúdia z 238 študentov je 55 
študentov inej štátnej príslušnosti, čo predstavuje 23,10 %.  

Z uvedených čísel je vidieť, že o študijné programy fakulty je záujem aj mimo 
územia SR, najmä však o študijný program fyzioterapia a o študijný program 
urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme štúdia. 

Celkovo študuje na univerzite v externej forme štúdia 231 študentov inej 
štátnej príslušnosti, čo predstavuje z  1040 študentov externej formy štúdia 
22,21%. 

Celkovo študuje na univerzite v dennej forme štúdia 7 študentov inej štátnej 
príslušnosti, čo predstavuje z  952 študentov dennej forme štúdia  0,73%. 

Pri prehľade počtu študentov za posledných 6 akademických rokov musíme 
konštatovať, že najvyšší počet študentov bol v akademických rokoch 2007/2008 
a 2008/2009. Po týchto rokoch začal neustále klesať počet študentov v externej 
forme štúdia. Bolo to spôsobené stále nižším záujmom o dovtedy najpočetnejšie 
zastúpený študijný program – ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia. 
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Predpokladáme, že aj v ďalšom období bude ich počet v externej forme štúdia 
klesať, čo môže súvisieť aj s presýtenosťou pracovného trhu niektorými 
absolventmi, ale taktiež aj tým, že zamestnanci verejnej správy, ktorí boli nútení zo 
zákona získať vysokoškolské vzdelanie, vysokoškolský diplom už získali.  

V dennej forme štúdia však počet študentov stále stúpa, okrem študijného 
programu pôrodná asistencia.  

Údaje o nízkych počtoch študentov by nás mali viesť k tomu, aby sme 
v ďalšom období triezvo posúdili, či je výhodné otvárať každoročne odbory s nízkym 
počtom študentov (pôrodná asistencia v dennej i externej forme štúdia, sociálna 
práca v externej forme štúdia, verejné zdravotníctvo v externej forme štúdia 
v prvom i druhom stupni štúdia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
v dennej i externej forme štúdia v prvom stupni štúdia). Zároveň by sme sa mali do 
budúcna zaoberať aj otázkou, či otvárať tie isté odbory (s nižším počtom študentov) 
na dvoch fakultách jednej univerzity. 
 
 
c) Údaje o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania 

(tabuľky 3, 4 prílohy)  prvého stupňa, druhého stupňa  a spojeného prvého 
a druhého stupňa 
Prijímanie uchádzačov na Slovenskú zdravotnícku univerzitu a jej fakulty sa 

dialo v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Jednotlivé fakulty mali vypracované dostatočné množstvo otázok, z ktorých sa 
generovali otázky pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium – pre každého 
uchádzača iný test. Testy sa generovali v dostatočnom množstve, aby aj posledný 
uchádzač si mal možnosť vybrať z viacerých obálok. 

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

Podmienky prijímacieho konania na štúdium na fakultách určuje dekan a 
schvaľuje Akademický senát. Zverejní sa najneskôr do 20. septembra v 
akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa štúdium má 
začať. Informácie pre uchádzačov sú včas uverejnené na výveske SZU a 
internetovej stránke univerzity. Prihlášky na vysokú školu a termíny prijímacích 
skúšok stanovuje fakulta: 

− uchádzači musia spĺňať predpísané zdravotné kritériá na výkon povolania v 
zdravotníctve, 

− každý uchádzač priloží k prihláške kópiu maturitného vysvedčenia overenú 
notárom alebo matrikou, 

− všetci uchádzači priložia k prihláške stručný životopis, 
− uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia overenú 

kópiu maturitného vysvedčenia v deň konania prijímacej skúšky, 
− potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača. 

Výsledky sú zverejnené na výveske fakulty a internete.  
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V roku 2012 sa prihlásilo na vysokoškolské štúdium na Slovenskú 
zdravotnícku univerzitu 1523 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 1105 
uchádzačov, čo predstavuje 72,55 % a na externú formu 418 uchádzačov, čo 
predstavuje 27,45 %. 

Na lekárske vedy sa prihlásilo 451 uchádzačov, čo predstavuje z celkového 
počtu prihlásených 1523 uchádzačov 29,62 %. na nelekárske zdravotnícke vedy sa 
prihlásilo1066 uchádzačov, čo predstavuje z celkového počtu prihlásených 69,99 % 
a na spoločenské a behaviorálne vedy sa prihlásilo 6 uchádzačov, čo predstavuje 
z celkového počtu prihlásených 0,39 %.  

Na dennú formu 1. stupňa štúdia a spojeného 1. a 2. stupňa štúdia sa 
prihlásilo 1059 uchádzačov, z toho 451 na lekárske vedy, čo je 42,58 %  a 608 na 
nelekárske vedy, čo je 57,41 %.  

Na externú formu 1. stupňa štúdia a spojeného 1. a 2. stupňa štúdia sa 
prihlásilo 122 uchádzačov, z toho na lekárske vedy 0, na nelekárske zdravotnícke 
vedy 116 a na spoločenské a behaviorálne vedy 6 uchádzačov.  

Na dennú formu 2. stupňa štúdia sa prihlásilo na nelekárske zdravotnícke 
vedy 46 uchádzačov, na externú formu 2. stupňa štúdia sa prihlásilo na nelekárske 
zdravotnícke vedy 296 uchádzačov. 

 
 
Na Lekársku fakultu sa prihlásilo 451 uchádzačov, prijatých bolo 45, v rámci 

odvolania nebol prijatý žiaden uchádzač, čo predstavuje 9,97 % prijatých 
uchádzačov z prihlásených. Na štúdium do akademického roku 2012/2013 sa 
zapísalo 41 uchádzačov, čo predstavuje 91,1 % zapísaných uchádzačov z prijatých 
uchádzačov. 

Na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa prihlásilo na 
prvý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia 413 uchádzačov, prijatých bolo 
203, v rámci odvolania boli prijatí ďalší 30 uchádzači, čo predstavuje 56,41 % 
prijatých uchádzačov z prihlásených. Na štúdium do akademického roku 2012/2013 
sa zapísalo 186 uchádzačov, čo predstavuje 79,82 % zapísaných uchádzačov 
z prijatých uchádzačov. Za povšimnutie stojí študijný program fyzioterapia externá 
forma štúdia, kde sa zapísali všetci prijatí uchádzači, tak ako aj v minulom 
akademickom roku a študijný program rádiologická technika, externá forma štúdia, 
kde sa taktiež zapísali všetci prijatí uchádzači. 

Na druhý stupeň štúdia v externej forme štúdia sa prihlásilo 164 uchádzačov, 
prijatých bolo 156, v rámci odvolania neboli prijatí žiadni uchádzači, čo predstavuje  
95,12 % prijatých uchádzačov z prihlásených. Na štúdium do akademického roku 
2012/2013 sa zapísalo 144 uchádzačov, čo predstavuje 92,30 % zapísaných 
uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Celkovo sa na fakultu prihlásilo 577 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 359 
uchádzačov, čo predstavuje 62,21 % prijatých uchádzačov z prihlásených 
uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 330 uchádzačov, čo predstavuje 91,92 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Na Fakultu verejného zdravotníctva sa prihlásilo na prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme štúdia 69 uchádzačov, prijatých 
bolo 43, v rámci odvolania boli prijatí ďalší 4 uchádzači, čo predstavuje 68,11 % 
prijatých uchádzačov z prihlásených. Na štúdium do akademického roku 2012/2013 
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sa zapísalo 35 uchádzačov, čo predstavuje  74,46 % zapísaných uchádzačov 
z prijatých uchádzačov.  

Na druhý stupeň štúdia v dennej i externej forme štúdia sa prihlásilo 53 
uchádzačov, prijatých bolo 42, v rámci odvolania neboli prijatí žiadni uchádzači, čo 
predstavuje 79,24 % prijatých uchádzačov z prihlásených. Na štúdium do 
akademického roku 2012/2013 sa zapísalo 35 uchádzačov, čo predstavuje 83,33 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Celkovo sa na fakultu prihlásilo 122 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 89 
uchádzačov, čo predstavuje 72,95 % prijatých uchádzačov z prihlásených 
uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 71 uchádzačov, čo predstavuje 79,77 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Na Fakultu zdravotníctva sa prihlásilo na prvý stupeň štúdia v dennej 
i externej forme štúdia 248 uchádzačov, prijatých bolo 123, v rámci odvolania bolo 
prijatých ďalších 18 uchádzačov, čo predstavuje   56,85 % prijatých uchádzačov z 
prihlásených. Na štúdium do akademického roku 2012/2013 sa zapísalo 119 
uchádzačov, čo predstavuje  84,39 % zapísaných uchádzačov z prijatých 
uchádzačov.  

Na druhý stupeň štúdia v externej forme štúdia sa prihlásilo 125 uchádzačov, 
prijatých bolo 113, v rámci odvolania neboli prijatí žiadni uchádzači, čo predstavuje 
90,4 % prijatých uchádzačov z prihlásených. Na štúdium do akademického roku 
2012/2013 sa zapísalo 102 uchádzačov, čo predstavuje 90,26 % zapísaných 
uchádzačov z prijatých uchádzačov.  

Celkovo sa na fakultu prihlásilo 373 uchádzačov a prijatých bolo celkovo 254 
uchádzačov, čo predstavuje 68,09 % prijatých uchádzačov z prihlásených 
uchádzačov. Zapísaných bolo celkovo 221 uchádzačov, čo predstavuje  87 % 
zapísaných uchádzačov z prijatých uchádzačov.  
 
 
d) Údaje o absolventoch (tabuľka č. 2a)  prvého stupňa, druhého stupňa  

a spojeného prvého a druhého stupňa 
V akademickom roku 2011/2012 ukončilo štúdium na univerzite 976 

študentov, z toho 109 cudzincov, čo predstavuje  11,16 % zahraničných študentov. 
Na Lekárskej fakulte ukončilo štúdium 32 študentov, z toho 0 cudzincov.  
Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ukončilo 

štúdium 520 študentov, z toho 76 cudzincov, čo predstavuje 14,61 %.  
V prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia ukončilo štúdium 86 študentov, 

v externej forme štúdia 235 študentov. Z toho 67 cudzincov, čo predstavuje 28,51 
%. V druhom stupni štúdia v externej forme štúdia ukončilo štúdium 199 študentov, 
z toho 9 cudzincov, čo predstavuje 4,52 %. 

Na Fakulte verejného zdravotníctva ukončilo štúdium 76 študentov.  
V prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia ukončilo štúdium 29 študentov, 

v externej forme štúdia v akademickom roku 2011/2012 nikto neukončil štúdium.  
V druhom stupni štúdia v dennej forme štúdia ukončilo štúdium 29 študentov, v 
externej forme štúdia ukončilo štúdium 18 študentov. Na fakulte v tomto 
akademickom roku neabsolvovali žiadni cudzinci. 
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Na Fakulte zdravotníctva ukončilo štúdium 336 študentov  
V prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia ukončilo štúdium 72 študentov, 

v externej forme štúdia 94 študentov, z toho 6 cudzincov, čo predstavuje 6,38 %. 
V druhom stupni štúdia v externej forme štúdia ukončilo štúdium 170 študentov, 
z toho 27 cudzincov, čo predstavuje 15,88 %. Na fakulte v tomto akademickom 
roku neabsolvovali žiadni cudzinci. 

Univerzita za obdobie svojej existencie vydala vysokoškolské diplomy 6347 
absolventom, z toho 4270 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 
štúdií, 1460 absolventom na Fakulte zdravotníctva, 617 absolventom na Fakulte 
verejného zdravotníctva a 32 absolventom na Lekárskej fakulte. 

Najvyšší počet absolventov bol v akademickom roku 2008/2009 a  to 1291. 
Za posledné dva roky klesá počet absolventov, najmä na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií. Tento stav je spôsobený poklesom študentov 
v študijnom programe ošetrovateľstvo, nakoľko, v zmysle platnej legislatívy, nie je 
možné prijímať študentov na štúdium do externej formy štúdia v prvom stupni 
štúdia. Počet absolventov klesá od akademického roku 2008/2009, kedy bol zatiaľ 
najvyšší počet absolventov. 

 
 

SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa v 4 študijných 
odboroch v externej aj dennej forme štúdia (vnútorné choroby, chirurgia, 
ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo). Absolventom sa udeľuje akademický titul 
„PhD.” (tabuľka č. 11 prílohy) 
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5. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 
 
 

5.1 Lekárska fakulta 
 

 
 
Prehľad akreditovaných odborov 
 
 
 a) Špecializačné štúdium  
zdravotnícke 
povolanie odbor 

lekár akupunktúra 
lekár algeziológia 
lekár anestéziológia a intenzívna medicína  
lekár angiológia 
lekár cievna chirurgia  
lekár dermatovenerológia 
lekár detská chirurgia  
lekár diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  
lekár endokrinológia 
lekár fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
lekár gastroenterológia  
lekár gastroenterologická chirurgia  
lekár geriatria  
lekár gynekológia a pôrodníctvo  
lekár hematológia a transfúziológia  
lekár hepatológia 
lekár hrudníková chirurgia  
lekár chirurgia  
lekár infektológia  
lekár kardiochirurgia  
lekár kardiológia  
lekár klinická biochémia  
lekár klinická farmakológia  
lekár klinická imunológia a alergológia  
lekár klinická mikrobiológia 
lekár laboratórna medicína 
lekár lekárska genetika  
lekár nefrológia  
lekár neurológia  
lekár nukleárna medicína 
lekár oftalmológia  
lekár onkológia v urológii 
lekár otorinolaryngológia 
lekár paliatívna medicína 
lekár patologická anatómia  
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lekár 
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 

lekár pediatrická hematológia a onkológia 
lekár pediatrická intenzívna medicína 
lekár pediatrická nefrológia 
lekár pediatrická pneumológia a ftizeológia  
lekár pediatrická urológia 
lekár pneumológia a ftizeológia  
lekár posudkové lekárstvo 
lekár pracovné lekárstvo 
lekár psychiatria 
lekár radiačná onkológia  
lekár rádiológia  
lekár reumatológia  
lekár revízne lekárstvo 
lekár služby zdravia pri práci 
lekár sociálne lekárstvo a organizácia  
lekár súdne lekárstvo 
lekár telovýchovné lekárstvo 
lekár urgentná medicína 
lekár urológia 
lekár úrazová chirurgia  
lekár vnútorné lekárstvo  
lekár všeobecné lekárstvo   
lekár zdravotnícky manažment a financovanie 
zubný lekár čeľustná ortopédia 
zubný lekár zdravotnícky manažment a financovanie 
farmaceut farmaceutická technológia 
farmaceut klinická farmácia 
farmaceut lekárenstvo 
farmaceut zdravotnícky manažment a financovanie 
laboratórny 
diagnostik laboratórna medicína 
laboratórny 
diagnostik laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
laboratórny 
diagnostik laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 
laboratórny 
diagnostik 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 

laboratórny 
diagnostik laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
laboratórny 
diagnostik zdravotnícky manažment a financovanie 
liečebný pedagóg  liečebná pedagogika  
liečebný pedagóg  zdravotnícky manažment a financovanie 
logopéd klinická logopédia 
logopéd zdravotnícky manažment a financovanie 
psychológ  klinická psychológia 
psychológ  poradenská psychológia 
psychológ  pracovná a organizačná psychológia 
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psychológ  zdravotnícky manažment a financovanie 
verejný zdravotník zdravotnícky manažment a financovanie 
fyzik klinická fyzika 
fyzik zdravotnícky manažment a financovanie 
 
 
fyzioterapeut zdravotnícky manažment a financovanie 
sestra zdravotnícky manažment a financovanie 
zdravotnícky 
laborant  zdravotnícky manažment a financovanie 
 
 
b) Certifikovaná pracovná činnosť  
lekár abdominálna ultrasonografia u dospelých 
lekár dorastové lekárstvo 
lekár diagnostická a intervenčná  
lekár diagnostická a intervenčná kolonoskopia 
lekár echokardiografia 
lekár endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia  
lekár farmakoekonomika 
lekár intervenčná rádiológia 
lekár intervenčná ultrasonografia v urológii 
lekár klinické skúšanie liekov 
lekár posudkové lekárstvo 
lekár zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
farmaceut farmakoekonomika 
farmaceut príprava cytostatík 
farmaceut zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
laboratórny 
diagnostik zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 
psychológ dopravná psychológia 
 
 

Lekárska fakulta v roku 2012 získala akreditáciu na ďalšie špecializačné 
a certifikačné štúdium. 

Na základe toho stúpol počet vzdelávacích aktivít špecializačného štúdia 
v porovnaní s rokom 2011 o 53 a počet absolvenstov stúpol o 695. 

Počet vzdelávacích aktivít stúpol celkovo, vrátane certifikačného 
a kontinuálneho štúdia, o 26 a počet absolvenstov o 165 v porovnaní s rokom 2011. 
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Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2012 
 

vzdelávacie aktivity 

vzdelávacíe 
aktivity spolu 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium CPČ 

počet počet počet počet 

vzdelávací
ch aktivít 

účastník
ov 

vzdelávací
ch aktivít 

účastník
ov 

vzdelávací
ch aktivít 

účastník
ov 

vzdeláva
cích 

aktivít 

účastník
ov 

kurzy 168 4 355 101 2 954 64 1 356 3 45 
mimoriadne kurzy 31 696 28 614 2 82 / / 
spolu kurzy 198 5 051 129 3 568 66 1 438 3 45 
školiace miesta 453 1 462 85 184 350 1 239 18 39 
mimoriadne školiace 
miesta 14 34 6 25 8 9 / / 

spolu školiace 
miesta 467 1 496 91 209 358 1 248 18 39 

SPOLU / kurzy + 
školiace miesta / 665 6 547 220 3 777 424 2 686 21 84 

 
 
 

Za posledné obdobie má fakulta vyrovnaný počet absolventov, až mierne 
stúpajúci. 
 
Počet absolventov v rokoch 2005 - 2012 
 

kalendárny 
rok 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

spolu 

počet počet počet počet 
VA absolventov VA absolventov VA absolventov VA absolventov 

2005 376 5 300 197 1 659 32 229 605 7 188 
2006 259 4 536 256 1 544 28 173 543 6 253 
2007 245 4 231 323 1 900 28 250 596 6 381 
2008 249 4 093 320 1 520 23 141 592 5 754 
2009 238 3 596 301 1 520 32 442 571 5 558 
2010 232 4 179 302 1 424 29 398 563 6 001 
2011 240 4 228 371 1 991 28 163 639 6 382 
2012 220 3 777 424 2 686 21 84 665 6 547 

spolu 2 059 33 940 2 494 14 244 221 1 880 4 774 50 064 
 
 
 

Lekárska fakulta v roku 2012 vydala 692 kvalifikačných dokladov, čo je o 156 
viac ako v roku 2011. 
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Vydané kvalifikačné doklady v roku 2012 
 
zdravotnícke 
povolanie 

diplom certifikát osvedčenie 
/PVPZ/ 

iný 
doklad 

 
špecializácia CPČ  

farmaceut  34 1 / /  
fyzik 2 / 3 /  
laboratórny 
diagnostik 6 4 18 /  
lekár 403 22 / /  
liečebný pedagóg / / 3 /  
logopéd 5 / 6 /  
psychológ 93 / 76 /  
sestra 9 / / /  
verejný zdravotník 1 / / /  
zubný lekár 6 / / /  

spolu 559 27 106 / 692 
 
(PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve) 
 
 
Sledované obdobie jasne naznačuje, že po získaní nových akreditácií počet 
vydaných kvalifikačných dokladov stúpa 
 
Vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2012 
 

kalendárny 
rok diplomy certifikáty osvedčenia 

/PVPZ/ 

iný 
doklad 
/G-P/ 

spolu 

2005 713 233 137 11 1 094 
2006 870 195 50 15 1 130 
2007 805 120 36 11 972 
2008 839 55 72 7 973 
2009 734 73 92 7 906 
2010 688 200 98 3 989 
2011 382 6 144 4 536 
2012 559 27 106 / 692 

spolu 5 590 909 735 58 7 292 
 
(PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve) 
(G-P - gynekológia a pôrodníctvo) 
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5.2 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  
 
Prehľad akreditovaných odborov 
 
 
a) Špecializačné štúdium  
zdravotnícke 
povolanie odbor 
asistent výživy liečebná výživa 
farmaceutický 
laborant  lekárenstvo 
farmaceutický 
laborant  technológia prípravy liekov 
farmaceutický 
laborant  zdravotnícke pomôcky 

fyzioterapeut  
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch 
pohybového systému 

fyzioterapeut  fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 
pôrodná asistentka  intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 

pôrodná asistentka  
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a 
komunite 

rádiologický technik  nukleárna medicína 
rádiologický technik  radiačná onkológia 
rádiologický technik  špeciálna rádiológia 
sestra  anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
sestra  inštrumentovanie v operačnej sále 
sestra  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
sestra  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
sestra  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
sestra  manažment v ošetrovateľstve 
sestra  ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
sestra  ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
sestra  ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

sestra  
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného 
lekárstva 

sestra  ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 
sestra  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
sestra  ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

zdravotnícky laborant  
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii 
a transfúziológii 

zdravotnícky laborant  laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
zdravotnícky laborant  vyšetrovacie metódy v histopatológii 
zdravotnícky laborant  vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 
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b) Certifikovaná pracovná činnosť  
zdravotnícke 
povolanie  
fyzioterapeut  reflexná terapia podľa Vojtu 
fyzioterapeut  techniky terapie lymfedému 
pôrodná asistentka  psychofyzická príprava na pôrod 
rádiologický technik  mamografia 
rádiologický technik  počítačová tomografia - CT 
sestra  audiometria 

sestra  
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých 
odboroch 

sestra  funkčné vyšetrovacie metódy 
sestra  sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 

sestra 
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a 
neurodiagnostike 

 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2012 
nerozšírila počet získaných akreditácií na špecializačné a certifikačné štúdium. 

Počet vzdelávacích aktivít v špecializačnom štúdiu v porovnaní s rokom 2011 
zostal nezmenený, ale počet absolventov klesol o 698. Celkovo počet absolventov, 
vrátane certifikačného a kontinuálneho vzdelávania, klesol o 891, napriek 
rovnakému množstvu vzdelávacích aktivít. 
 
Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2012 
 

vzdelávacie 
aktivity 

vzdelávacíe 
aktivity spolu 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

počet počet počet počet 
vzdelávac
ích aktivít 

účastní
kov 

vzdelávac
ích aktivít 

účastní
kov 

vzdelávac
ích aktivít 

účastní
kov 

vzdelávac
ích aktivít 

účastní
kov 

kurzy 91 2 832 23 539 53 2 150 15 143 
mimoriadne kurzy 13 479 13 479 / / / / 

spolu kurzy 104 3 311 36 1 018 53 2 150 15 143 

školiace miesta 53 184 8 22 24 80 21 82 
mimoriadne školiace 
miesta / / / / / / / / 

spolu školiace 
miesta 53 184 8 22 24 80 21 82 

SPOLU / kurzy + 
školiace miesta / 157 3 495 44 1 040 77 2 230 36 225 

 
 
 
 
Za posledné obdobie dvoch rokov má fakulta klesajúci počet absolventov. 
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Počet absolventov v rokoch 2005 – 2012 
 

kalendárny 
rok 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

spolu 

počet počet počet počet 

VA 
absolvento

v VA 
absolvento

v VA 
absolvent

ov VA 
absolvento

v 
2005 31 927 148 5 296 68 396 247 6 619 
2006 34 773 106 4 119 55 320 195 5 212 
2007 38 1 159 100 3 662 52 413 190 5 234 
2008 31 811 101 3 965 47 310 179 5 086 
2009 38 1 132 91 4 455 45 307 174 5 894 
2010 32 873 94 4 584 47 291 173 5 748 
2011 41 1 261 77 2 928 38 197 156 4 386 
2012 44 1 040 77 2 230 36 225 157 3 495 

spolu 289 7 976 794 31 239 388 2 459 1 471 41 674 
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v roku 2012 vydala 
1 624 kvalifikačných dokladov, čo je o 866 menej v porovnaní s rokom 2011. 
 
Vydané kvalifikačné doklady v roku 2012 
 

zdravotnícke 
povolanie 

diplomy certifikáty osvedčenia  

osvedčenia 

 

špecializácia CPČ 
odborný 
pohovor 

PVPZ  
asistent výživy 8 / / /  
farmaceutický 
laborant 51 / /    
fyzioterapeut 31 7 /    
pôrodná asistentka 21 7 / /  
rádiologický technik 12 12 / 545 /OPL/  
sestra 833 62 / /  
zdravotnícky 
laborant 35 / / /  

spolu 991 88 / 545 /OPL/ 1 624 
 
(PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve) 
(OPL - omamné a psychotropné látky) 
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Za sledované obdobie, ktoré bolo veľmi vyrovnané, rok 2012 naznačuje 
pokles vo vydaní kvalifikačných dokladov. 
 
 
Vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 - 2012 
 
kalendárny 

rok diplomy certifikát
y 

osvedčen
ia 

/PVPZ/ 

iný 
doklad 
/OPL/ 

spolu 

2005 1 937 142 13 797 2 889 
2006 1 336 121 / 377 1 834 
2007 1 423 161 17 774 2 375 
2008 1 555 175 5 425 2 160 
2009 1 400 136 13 782 2 331 
2010 2 253 170 6 446 2 875 
2011 1 592 72 / 826 2 490 
2012 991 88 / 545 1 624 

spolu 12 487 1065 54 4972 18 578 
 
(PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve) 
(OPL - omamné a psychotropné látky) 
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5.3 Fakulta verejného zdravotníctva 
 
 
Prehľad akreditovaných odborov 
 
Špecializačné štúdium  
 
zdravotnícke 
povolanie odbor 
lekár epidemiológia 
lekár verejné zdravotníctvo 
verejný zdravotník zdravie pri práci 

lekár 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

zubný lekár 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

farmaceut 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

sestra  
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

fyzioterapeut  
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

verejný zdravotník 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

zdravotnícky laborant 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

logopéd 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

psychológ 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

iečebný pedagóg 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

fyzik 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

laboratórny diagnostik 
odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of 
Public Health 

 
Fakulta verejného zdravotníctva v roku 2012 nezískala žiadne nové 

akreditácie špecializačného a certifikačného štúdia. 
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Počet vzdelávacích aktivít v porovnaní s rokom 2011 klesol, ale počet 
odvzdelávaných frekventantov zostal približne rovnaký. 
 
Vzdelávacie aktivity v kalendárnom roku 2012 
 

vzdelávacie aktivity 

vzdelávacíe aktivity 
spolu 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

počet počet počet 
vzdelávacíc

h aktivít 
účastníko

v 
vzdelávací
ch aktivít účastníkov vzdelávací

ch aktivít 
účastníko

v 
kurzy 20 1 020 6 119 14 901 
mimoriadne kurzy 2 14 2 14 / / 
spolu kurzy 22 1 034 8 133 14 901 

školiace miesta 6 14 1 2 5 12 
mimoriadne školiace 
miesta / / / / / / 

spolu školiace 
miesta 6 14 1 2 5 12 

SPOLU / kurzy + 
školiace miesta / 28 1 048 9 135 19 913 

 
 

Za posledné obdobie má fakulta vyrovnaný počet absolventov. 
 
Počet absolventov v rokoch 2005 – 2012 
 

kalendárny 
rok 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

spolu 

počet počet počet počet 

VA 
absolvento

v VA 
absolvent

ov VA 
absolvent

ov VA 
absolvent

ov 
2005 28 411 14 430 / / 42 841 
2006 23 420 21 431 / / 44 851 
2007 22 518 18 509 / / 40 1 027 
2008 15 333 23 628 / / 38 961 
2009 15 323 17 683 / / 32 1 006 
2010 7 109 22 748 / / 29 857 
2011 14 230 20 864 / / 34 1 094 
2012 9 135 19 913 / / 28 1 048 

spolu 133 2 479 154 5 206 / / 287 7 685 
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Fakulta verejného zdravotníctva v roku 2012 vydala 64 kvalifikačných 
dokladov, čo je o 7 menej v porovnaní s rokom 2011. 
 
Vydané kvalifikačné doklady v roku 2012 
 

zdravotnícke 
povolanie 

diplom certifikát osvedčenie 
 

špecializácia MPH CPČ PVPZ 

lekár 1 24 / /  
zubný lekár / / / /  
farmaceut / 3 / /  
iný zdravotnícky 
pracovník / 20 / /  
sestra / 8 / /  
verejný zdravotník 3 5 / /  

spolu 4 60 / / 64 
 
(PVPZ - príprava na výkon práce v zdravotníctve) 
 
 

Sledované obdobie naznačuje, že počet vydaných kvalifikačných dokladov má 
fakulta rôznorodé, ale posledné roky sú relatívne stabilné. 
 
Vydané kvalifikačné doklady v rokoch 2005 – 2012 
 
kalendárny 

rok diplomy certifikáty osvedčenia 
/PVPZ/ 

iný 
doklad  spolu 

2005 71 2 / / 73 
2006 14 30 13 / 57 
2007 68 / 4 / 72 
2008 46 / / / 46 
2009 42 / 13 / 55 
2010 83 / / / 83 
2011 71 / / / 71 
2012 64 / / / 64 

spolu 459 32 30 / 521 
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5.4 Fakulta zdravotníctva 
 
 

Fakulta zdravotníctva v roku 2012 nemala akreditované žiadne špecializačné, 
ani certifikačné štúdium. Realizovala len kontinuálne vzdelávanie. 
 

kalendár
ny rok 

kontinuálne 
vzdelávanie 

špecializačné 
štúdium 

certifikovaná 
pracovná 
činnosť 

spolu 

počet počet počet počet 

VA 
absolvento

v VA 
absolvent

ov VA 
absolvent

ov VA 
absolvento

v 
2005 / / / / / / / / 
2006 / / / / / / / / 
2007 3 54 / / / / 3 54 
2008 5 71 / / / / 5 71 
2009 4 53 6 43 / / 10 96 
2010 4 52 8 61 / / 12 113 
2011 2 26 / / / / 2 26 
2012 4 109 / / / / 4 109 

spolu 22 365 14 104 / / 36 469 
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5.5 Osvedčenie o rovnocennosti kvalifikačných dokladov 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita vydáva osvedčenie o rovnocennosti 
kvalifikačných dokladov k získaným špecializáciám v SR v zmysle Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES : 
 
 

VYDANÉ OSVEDČENIA 

obdobie  od – do celkom  vydaných osvedčení 
01. 05. 2004  –   31. 12. 2012 
              z  toho  za rok  2012 

400 
18 

 
Počet posúdených žiadostí o vydanie osvedčenia a zamietnutých z dôvodu 

nesplnenia legislatívnych podmienok: 
 

ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA 

obdobie  od – do počet zamietnutých žiadostí 
01. 05. 2004  –   31. 12. 2012 
             z  toho  za rok  2012 

71 
  5 

 
Zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním zaradení SZU do 

špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce 
v zdravotníctve podľa nariadenia vlády SR č. 322/2006 v platnom znení a následne 
podľa nariadenia vlády SRč.296/2010 Z. z.: 
 

ZARADENIA 
obdobie od  - do počet vydaných zaradení 

   01.09. 2004 - 31. 12. 2012 
     z toho za  rok 2012 

14 075 
  1 296  

 
 

Zdravotnícki pracovníci s vyšším a úplným stredným odborným 
vzdelaním zaradení SZU do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy:  
(FOaZOŠ) 
 

ZARADENIA 

obdobie od - do počet  zaradených  

01.09.2007 -  31.12.2012 
              z toho za rok 2012 

9 500 
1 425 
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Pre zaradených študentov do ďalšieho vzdelávania boli spersonalizované 

doklady o ďalšom vzdelávaní podľa nariadenia vlády SR č. 322/2006 v platnom 
znení a následne podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.: 
 
 

PERSONALIZÁCIA 

index odbornosti (obdobie od –do)  počet  kusov 
02.01.2007 – 31.12.2012 
        z toho za rok 2012 

13 741 
1 710 

záznamník            (obdobie od –do) počet  kusov 
02.01.2007 – 31.12.2012 

              z toho za rok 2012 
 12 057 
 2 130 
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6. INFORMÁCIE O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI VYSOKEJ 
ŠKOLY 

 
 

a) Riešené projekty 
 
 

SZU v Bratislave v r. 2012 aktívne riešila 7 projektov finančne podporených 
Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorých ukončenie je plánované na rok 2013 
(tabuľka 19a). V citovanej tabuľke sú uvedené aj získané dotačné finančné 
prostriedky použité na riešenie uvedených projektov v r. 2012. Vzhľadom na 
plánované ukončenie týchto projektov až v r. 2013, je možné zatiaľ predbežne 
vyhodnotiť nasledovné:  

Projekt MZ SR PRENATAL (č. 2007/ 07-SZU-03), kde v roku 2012 
pokračovalo sledovanie tehotných žien (vrátane USG vyšetrenia) a následne ich detí 
v 8-ich regiónoch Slovenska. Zároveň sa realizoval biologického materiálu na 
vyšetrenie vybraných metabolických a toxikologických parametrov. Väčšina matiek 
doteraz získaných pre projekt mala slovenskú národnosť (cca 88%). Takmer 
polovica matiek (48%) sú prvorodičky. V súbore je doteraz 46% dievčat a 54% 
chlapcov. Začalo vyšetrenie detí vo veku 12-18 mesiacov a zároveň sa zrealizovali 
prvé analýzy biologického materiálu.  

Projekt MZ SR Dlhodobá environmentálna expozícia PCB a školská 
zrelosť  detí (č. 2007/ 09-SZU-05), kde cieľom projektu bolo zistiť súvislosť 
kognitívneho vývinu 6-ročných detí (N=455) s expozíciou PCB, za spolupôsobenia 
vybraných psychosociálnych faktorov. Zistilo sa, že najmä IQ a  výchovná stimulácia 
matiek sú vo veku nástupu školskej zrelosti detí silnejšie pôsobiace faktory na ich 
mentálny vývin, než aktuálna hladina PCB v krvnom sére. 

SZU v roku 2012 predložila 13 žiadostí (zoznam v nasledujúcej tabuľke) na 
podporu riešenia projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov 
vedy a techniky s predpokladanou dobou riešenia 3 roky na verejnú výzvu 
Ministerstva zdravotníctva SR, z toho:  

Lekárska fakulta (LF) - 7 projektov, 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FOaZOŠ) - 2 
projekty  
Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) - 3 projekty 
Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici (FZ) - 1 projekt 
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Názov projektu  Fakulta  realizácia  
Rozpočet 
projektu  

Vírusová infekcia počas gravidity a jej vzťah k 
imunitnému systému matky, plodu a potomstva LF 

01/2013-
12/2015 
 

142 316 
 

Podiel sociálnych a enviromentálnych faktorov  na 
zdravotnom stave detskej populácie v okrese Revúca FZ BB 

10/2012-
12/2014 

35 807 
 

Výskum v oblasti kmeňových buniek FOaZOŠ 

 
01/2013-
12/2015 126 010 

Postnatálna expozícia dojčiat polybrómovaným 
difenyéterom LF 

 
01/2013-
12/2015 114 515 

Modulácia interaktívnej funkcie neuroendokrinného, 
reprodukčného a imunitného systému pri nanoterapii: 
význam pre klinickú prax a nanotechnológie – 
v spolupráci s Ústav experimentálnej endokrinológie 
SAV FVZ 

 
 
01/2013-
12/2015 60 000 

 

Štúdium vzťahu materno - fetálnej expozície špéciám 
kovov a hypertenzie indukovanej graviditou 

LF 
 

 
01/2013-
12/2015 

129 014 
 

Anti-biofilmový účinok včelieho medu proti patogénom 
z chronických rán - v spolupráci s Ústav Zoológie  SAV LF 

 
01/2013-
12/2015 

128 002 
 

Personálna expozícia mikroskopickým hubám v plne 
klimatizovanom vnútornom prostredí LF 

 
01/2013-
12/2015 

142 856 
 

Príprava darcovských rohoviek na lamelárnu 
transplantáciu LF 

 
01/2013-
12/2015 107 869 

 
Pôsobenie  polyhalogénovaných  organických  
polutantov ako  endokrinných rozrušovačov na deti FVZ 

01/2013-
12/2015 142 870 

Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných 
regiónoch východného Slovenska - v spolupráci s 
RÚVZ Vranov nad Topľou, RÚVZ Trebišov, RÚVZ 
Humenné, RÚVZ Michalovce   FVZ 

01/2013-
12/2015 142 882 

Molekulárna diagnostika alergie - využitie 
proteínového microarray LF 

 
01/2013-
12/2015 

148 183 
 

Vplyv suplementácie vitamínu D na akumuláciu 
pokročilých produktov glykácie (AEGs) a 
intacelulárneho kalcia u pacientov s metabolickým 
syndrómom. Klinická placebom kontrolovaná štúdia. FOaZOŠ 

01/2013-
12/2015 52 057 

 
Hodnotiaci proces ešte nebol ukončený. 
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SZU v roku 2012 predložila aj 3 projekty (zoznam v nasledujúcej tabuľke) 
na verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) 
Zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR v znení zákona 
č . 547/2011 Z.z. na rok 2012 s dobou riešenia 6 mesiacov, z toho: Lekárska fakulta 
(LF) - 2 projekty; FOaZOŠ - 1 projekt  

 

Názov projektu  Fakulta  realizácia  
Rozpočet 
projektu  

Vytvorenie zdokonaleného systému centrálneho 
monitorovania rizikových imunologických faktorov v 
rámci Národného transplantačného programu SR. LF 

11/2012-
03/2013   70 000 

Vplyv alkoholu na psychické funkcie u vodičov. LF 
11/2012-
03/2013 73 908 

Zavedenie nového metodického systému na detekciu 
imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek FOaZOŠ 

11/2012-
03/2013 43 918 

 
Schválený na financovanie bol 1 projekt FOaZOŠ.  
 
*zapojenie zamestnancov SZU do riešenia projektov je uvedené za bodom 
subkapitolou b. 
 
 

SZU v Bratislave v r. 2012 aktívne riešila 7 projektov finančne podporených 
APVV (tabuľka 14), 1 projekt 6. RP EU (tabuľka 14), 10 projektov 7. RP EU 
(tabuľka 14), 2 projekty ASFEU (tabuľka 14) a 2 ďalšie zahraničné projekty 
(14). V citovaných tabuľkách sú uvedené aj získané dotačné finančné prostriedky 
použité na riešenie uvedených projektov v r. 2012. V r. 2012 bolo úspešne 
ukončené riešenie 2 nasledujúcich projektov: 

Projekt ASFEU Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy 
a možnosti redukcie zdravotných rizík  - VEGETA(ITMS 26240220022), 
začatý 10/2009 a ukončený úspešne 5/2012, realizovaný v rámci výzvy podpora 
aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Na riešení sa podieľal aj 
partner STU v Bratislave. Projekt sa ucelene zaoberal problematikou zdravotných 
efektov rastlinnej potravy. Strava je jedným z významných ukazovateľov 
pôsobiacich na zloženie črevnej mikroflóry. Je dôležité sledovať a zároveň 
modulovať zloženie prijímanej potravy pri prevencii, či liečbe niektorých ochorení. 
Zistené údaje v našej štúdii potvrdzujú, že pravidelná konzumácia ovocia, zeleniny, 
tmavých alebo celozrnných produktov, obilných klíčkov, rastlinných olejov a 
olejnatých semien bohatých na minerálne a stopové látky, mono- a polynenasýtené 
mastné kyseliny, antioxidačné vitamíny, vlákniny, komplexné sacharidy, flavonoidy a 
nutrienty spolu so zdravým životným štýlom chránia pred degeneratívnymi 
ochoreniami. Naše výsledky indikujú, že vegetariánska výživa môže reprezentovať 
efektívnu prevenciu ochorení. Priaznivé efekty na zdravie môže zabezpečovať tiež 
optimálna tradičná výživa s dostatočnou konzumáciou ochranných potravinových 
komodít. V projekte boli plánované a naplnené nasledovné merateľné ukazovatele 
výsledku projektu: 

− objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekt - plán: 473 590,00 €, 
pričom sme naplnili ukazovateľ na 91,3% (432 239 €); 
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− počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch - plán: v počte 14, pričom sme momentálne naplnili ukazovateľ 
v počte 28, čiže sme naplnili stav na 200%; 

− počet publikácií v nekarentovaných časopisoch - plán: v počte 4, pričom sme 
naplnili ukazovateľ v počte 4, čiže sme naplnili stav na 100%; 

− výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy - plán: v počte 2, pričom sme naplnili ukazovateľ 
v počte 6, čiže sme naplnili stav na 300,00 %;  

− počet zorganizovaných konferencií - plán 1, pričom sme naplnili ukazovateľ 
v počte 1 konferencia, čiže sme naplnili stav na 100%. 
Na projekte sa aktívne zúčastňovali traja doktorandi, ktorí boli zaradení nad 

rámec hodnotiteľných výsledkov. Bolo vytvorené jedno pracovné miesto výskumný 
pracovník do 35 rokov, taktiež bolo udržaných 30 pracovných miest. 

Projekt ASFEU Transplantácia autológnych buniek kostnej drene 
u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou - TABU (ITMS 
26240220023), začatý 10/2009, ukončený 12/2011; realizovaný v rámci výzvy 
podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Na riešení sa 
podieľal partnersky aj NÚSCH a.s. (LF UK v Bratislave). V projekte bolo 
vyhodnotených 70 pacientov. Z  analyzovaných výsledkov možno konštatovať, že 
podanie BMAC (bone-marrow autologous cells) spracovaných pomocou špeciálnych 
kitov prinieslo zlepšenie hojenia a záchranu končatiny 73% pacientov v 6-mesačnom 
sledovaní, čo poukazuje na veľmi dobrú účinnosť danej liečby. Na to, aby sa táto 
výskumná liečebná metóda stala klinicky dostupnou, sú potrebné výsledky väčších 
randomizovaných, placebom kontrolovaných a dvojito zaslepených štúdií, ktoré dajú 
odpoveď na viacero doteraz nezodpovedaných otázok, dotýkajúcich sa popri 
samotnej účinnosti aj optimálneho zdroja bunkového materiálu, jeho zloženia, 
spôsobu jeho prípravy a aplikácie, úlohy opakovanej aplikácie, možnosti alogénneho 
podania a pod. Projekt bol zaradený do brožúry „Príklady dobrej praxe“ (2011, 
str.22-23), ako jeden z úspešných projektov výskumu a vývoja finančne 
podporeného z operačného programu „Výskum a vývoj“. V projekte boli plánované 
a naplnené nasledovné merateľné ukazovatele výsledku projektu: 

− objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 
problematike zdravotného stavu obyvateľstva - plán: 484 310 €, pričom sme 
naplnili ukazovateľ na 94,7% (458 546 €); 

− počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch plán v počte 3, pričom sme naplnili ukazovateľ v počte 7, čiže 
sme naplnili stav na 233 %; 

− počet publikácií v nekarentovaných časopisoch- plán: v počte 3, pričom sme 
naplnili ukazovateľ v počte 3, čiže sme naplnili stav na 100,00 %; 

− výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži - plán: v počte 2, pričom sme naplnili ukazovateľ 
v počte 3, čiže sme naplnili stav na 150%. Na projekte sa aktívne 
zúčastňovali dvaja doktorandi, ktorí boli zaradení nad rámec hodnotiteľných 
výsledkov.  
Bolo vytvorené jedno pracovné miesto pre vysokoškolského učiteľa - 

odborného asistenta, taktiež bolo udržaných 15 pracovných miest. 
Projekt 7. RP EU Vývoj metodológie pre alternatívne testovanie 

tox ikologického profilu nanočastíc, ktoré sa používajú v medicínskej 
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diagnostike - NanoTEST (201335), projet začatý 4/2008 a ukončený 3/2012, 
s celkovými NFP 339 850 €. Hlavným cieľom projektu bol vývoj alternatívnych 
testovacích metód a efektívnych protokolov pre testovanie toxicity nanočastíc pri 
použití in vitro a in silico metód, nevyhnutných pre hodnotenie rizika použitia 
nanočastíc v zdravotníckej diagnostike. Vedecká aj finančná záverečná správa bola 
odoslaná koordinátorovi. Z výsledkov projektu doteraz vznikli 4 publikácie (odoslané 
do tlaču) v CC časopisoch. 

Projekt 7. RP EU Európska sieť  zdravotných a environmentálnych 
účinkov nanomateriálov - NanoImpactNet (NMP4-CA-2008-218539), 
projekt začatý 4/2008 a ukončený 3/2012, s celkovými NFP 50 856 €. V rámci 
projektu sme organizovali 3 školenia pre mladých vedeckých pracovníkov z celej EU. 
Školenia sa týkali tém o práci s nanočasticami, o využití nanočastíc v rôznych 
oblastiach a o potenciálnom škodlivom vplyve úniku tzv. “engineered” (človekom 
skonštruovaných) nanočastíc do životného prostredia. Vedecká aj finančná 
záverečná správa bola odoslaná koordinátorovi. 

Vzhľadom na plánované ukončenie ďalších projektov v r. 2013 - 2015, je 
možné zatiaľ predbežne aspoň čiastočne vyhodnotiť nasledovné:  
Projekt APVV OBEZOGEN (č. APVV-0444-11) zameraný na vplyv kvality 
prenatálneho a skorého postnatálneho vývoja, vrátane environmentálnej expozície 
endokrinným rozrušovačom, na zdravotný stav jedinca, predovšetkým vo vzťahu k 
narušeniu metabolizmu a následnému vývoju nadváhy a obezity V prvej etape 
riešenia projektu sa zrealizovali prípravné činnosti v rámci epidemiologickej časti 
projektu - tvorba dotazníkov, protokolov a informovaných súhlasov. Projekt získal 
súhlas Etickej komisie pri SZU.  

Projekt APVV Bezpečnosť  terapeuticky a komerčne používaných 
nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, ox idačný status 
a prevencia možného rizika (č. APVV-0404-11), ktorého cieľom je: 

− sledovať dopad terapeuticky používaných nanočastíc – nosných systémov 
schopných prenášať lieky cez hemoencefalickú bariéru  – na 
neuroendokrinný systém a jemu podriadený vývin a funkciu reprodukčného 
a imunitného systému pomocou in vivo štúdií  

− zostaviť paralelné hodnotenie endokrinno-reprodukčnej toxicity 
a imunotoxicity nanočastíc pomocou in vitro testov a in vivo štúdií a nájsť 
uspokojivú in vitro – in vivo  koreláciu.  
V rámci prvej prípravnej etapy riešenia projektu bol vypracovaný dizajn in 

vivo experimentov v 4 experimentálnych sériách. Riešitelia projektu sa dohodli na 
jednotnom postupe pri príprave nanočastíc. Na SZU bola zavedená metóda prípravy 
polymérnej nanočastice PEG-b-PLA pomocou techniky dvojitej evaporácie solventu. 
Výsledok prípravy – polymérne micely - bol overený pomocou transmisnej 
elektrónovej mikroskopie v spolupráci s Virologickým a Elektrotechnickým ústavom 
SAV. Pripravená nanočastica bola použitá v  in vitro a in vivo experimentoch v rámci 
druhej etapy riešenia projektu. Nanočastica PEG-b-PLA (20, 50, 100 µg/ml) 
signifikantne inhibovala bazálnu a gonádotropínmi stimulovanú syntézu 
progesterónu a estradiolu v primárnej kultúre granulózových buniek izolovaných 
z ovárií ošípaných. Pri sledovaní krátkodobých účinkov PEG-b-PLA po neonatálnej 
expozícii samíc potkanov bola pozorovaná signifikantná hypofyzárna hypertrofia 
spojená so zjavnou hyperémiou a signifikantne odlišný priebeh uvoľnenia 
luteinizačného hormónu po in vivo stimulácii gonádoliberínom luteinizačného 
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hormónu. Výsledky in vivo a in vitro experimentov boli prezentované formou 
posterov na domácej toxikologickej konferencii s medzinárodnou účasťou TOXCON 
2012 (Stará Lesná) a na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou o 
Endokrinných disruptoroch (Bratislava).  

Projekt APVV Poškodenie zdravého tkaniva a ciev pri ožiarení 
protónmi – patofyziológia a prevencia (0241-11), ktorý sa zaoberá ožiarením 
oblasti mediastína ionizujúcim žiarením s vysokou pravdepodobnosťou zasiahne i 
srdce a cievy, čo po určitom čase vedie k zníženému počtu kapilár v srdcovom svale, 
jeho hypoperfúzii, chronickému ischemickému poškodeniu a zlyhávaniu srdca. 
Projekt sa na základe najnovších poznatkov výskumu sa sústreďuje na skúmanie 
niektorých kľúčových mechanizmov, ktoré hrajú pri poškodení radiáciou významnú 
úlohu. Výberom vhodných zásahov do molekulárnych mechanizmov, radiačného 
poškodenia sa navrhujú preventívne opaternia, ktoré negatívny vplyv radiácie čo 
najviac eliminujú a tak ochránia tkanivo srdca a ciev pred poškodením, čo zlepšuje 
kvalitu života onkologických pacientov. 

Projekt 7FP EU OBELIX (č. 227391), ktorého cieľom je zhodnotiť vplyv 
expozície vybraným endokrinným rozrušovačom z potravy na vznik nadváhy 
a obezity u detí, na čo projekt využíva existujúce kohorty z Holandska, Nórska 
a Slovenska. V roku 2012 sa zrealizovala metaanalýza vzťahu medzi expozíciou 
PCB153 a DDE a pôrodnou hmotnosťou; výsledky boli publikované (Govarts et al., 
Environ. Health Perspect, 2012). Vykonali sa analýzy perfluoroalkylových zlúčenín 
a ftalátov v materskom mlieku a prebiehajú analýzy vybraných metabolických 
markerov (leptín, adiponektín, glukóza, inzulín) v Slovenskej kohorte 7-8 ročných 
detí. Predbežné výsledky ukazujú, že v rámci kohorty v SR, 17% detí je obéznych, 
t.j. ich BMI je vyššie ako 95%-ile hodnôt špecifických pre ich vekovú skupinu.  

Projekt 7FP EU SYSTEQ (č. 226694). Faktory toxickej ekvivalentnosti sú 
dôležitou zložkou odhadu rizika pri expozícii ľudí dioxínom-podobným látkam. V 
súčasnosti sa tento koncept zakladá najmä na in vivo experimentoch na zvieratách s 
perorálnym podaním. Ciele projektu boli stanoviť relatívnu mohutnosť efektu pre 
systémové ľudské koncentrácie zmesí dioxínom-podobných látok pričom sa použije 
objem štítnej žľazy a hladina FT4  ako výstup nášho záujmu. 

Projekt 7FP EU DENAMIC (č. 282957). Projekt je zameraný na vývoj 
nových metód skríningu neurotoxicity chemických látok v prostredí a na hodnotenie 
vzťahu medzi kombinovanou expozíciou toxickými látkami a poruchou kognitívneho 
vývoja, prejavmi hyperaktivity (ADHD) a úzkostných stavov u detí. Projekt zahŕňa 5 
európskych novorodeneckých kohort, s rozsiahlym spektrom údajov z dotazníkov 
a analýz biologického materiálu. Deti sú vyšetrované psychológom a za účelom 
získania porovnateľných dát bola v roku 2012 vypracovaná jednotná definícia 
„prípadu“ (tzv. case definition) na základe výsledkov vybraných 
neurobehaviorálnych testov. 

Projekt 7RP EU QNano: Paneurópska infraštruktúra pre kvalitné  
testovanie bezpečnosti nanomateriálov, ktorého cieľom je poskytnúť 
celoeurópsku infraštruktúru pre vysokovalitné hodnotenie bezpečnosti 
nanomateriálov. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) vystupuje v 
projekte ako partner 21 a poskytuje záujemcom z celej Európy širokú ponuku 
testovania nanomateriálov in vitro na bunkových kultúrach a in vivo na 
experimentálnych zvieratách.  Celá ponuka SZU je zverejnená na webovej stránke 
http://www.qnano-ri.eu/uploads/QNano_TA/Posters/SMU-TAF-Poster.pdf. V roku 

http://www.qnano-ri.eu/uploads/QNano_TA/Posters/SMU-TAF-Poster.pdf
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2012 navštívili v rámci projektu QNano SZU dvaja vedeckí pracovníci z Poľska a 
Českej Republiky. V laboratóriách SZU sa v roku 2012 riešili vedecké projekty “In 
vitro immunotoxicity of semiconducting optically active nanoparticle NaYF4” a 
“Nano-sized particles from automotive friction composite”.  
 
 

b) Žiadosti na podporu riešenia nových projektov 
 

V rámci Výzvy OPV-2011 (APVV) bolo podaných spolu 17 žiadostí o NFP 
(zoznam uvedený v správe za rok 2011), ktorých hodnotenie prebehlo v roku 2012 
s nasledujúcim výsledkom: Lekárska fakulta - 9 podaných, z toho 2 prijaté 
projekty;  

FOaZOŠ – 3 podané, z toho 0 prijatých projektov;                                                                                                                                                        
Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) - 6 podaných, z toho 2 prijaté 
projekty              
Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici (FZ) – 1 podaný, z toho 0 prijatých. 
V rámci Výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO, Obnova a budovanie technickej 

infraštruktúry výskumu a vývoja (ASFEU) nebol z 9 podaných projektov (pozri 
nasledujúca tabuľka) schválený ani jeden. 
 

Názov projektu  Fakulta  realizácia  
Rozpočet 
projektu  

Aplikácia metód biomedicínskeho monitoringu pre 
služby obyvateľstvu na zlepšenie kvality života a 
zdravotného stavu pri ožiarení radónom  LF 

05/2012 – 
12/2015 
 763 250 

Výskum základnej technológie nanofiltrov a jej využitie 
pre zlepšenie kvality života 

LF 05/2012 – 
12/2015 239 712 

Outcome of experimental coxsackievirus infection 
during gestation on a challenge infection of the 
offspring. 
 

LF 05/2012 – 
12/2015 

271 021  
Polohovanie pacienta a verifikácia v protónovej 
rádioterapii 
 

LF 05/2012 – 
12/2015 

284 280 
Výskumné centrum senzorických systémov pre rýchlu 
diagnostiku v medicíne 
 

LF 05/2012 – 
12/2015 

507 924 
Výskumno-vývojové centrum genomiky kardiomyopatií 
 LF 

05/2012 – 
12/2015 924 890 

Vedecko –výskumné centrum pre regeneračnú 
a intervenčnú vaskulárnu medicínu 
 FOaZOŠ 

05/2012 – 
12/2015 

929 226 
Výskumno vývojové centrum prenatálnej medicíny 
 FOaZOŠ 

05/2012 – 
12/2015 689 058 

Ekologické odstraňovanie infekčného biologického 
materiálu 
 FVZ 

05/2012 – 
12/2015  

526 925 
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V roku 2012 Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko lineárneho 
urýchľovača FVZ v spolupráci s ďalšími 12 poprednými svetovými centrami  
jadrového výskumu formulovalo návrh nového projektu CRP „Establishment of 
Material Properties Database for Irradiated Core Structural Components for 
Continued Safe Operation and Lifetime Extension of Ageing Research Reactors”. 
V prípade prijatia projektu je jeho riešenie plánované na obdobie rokov 2014-2015.  
 
 

c) Zapojenie zamestnancov SZU do vedeckovýskumných 
projektov  

 
Na riešení a príprave domácich a medzinárodných vedecko-výskumných 

projektov SZU sa podieľalo celkove 397 tvorivých zamestnancov (vo fyzických 
osobách) (viď nasledujúca tabuľka).  
 

Fakulta Pedagogickí zamestnanci Zamestnanci výskumu a vývoja Spolu 
LF 260 57 317 
FOaZOŠ   31 11   42 
FVZ   20 18   38 
FZ BB     0   0     0 
Spolu 311 86 397 

 
 
 

d) Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko lineárneho 
urýchľovača 

 
Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko lineárneho urýchľovača 

(UVVPLU), dobudované v r. 2011 v Trenčíne, ako súčasť Fakulty verejného 
zdravotníctva SZU v Bratislave bolo v r. 2012 v skúšobnej prevádzke. Jeho hlavnými 
a trvalými cieľmi sú: 

− výskum vplyvov zväzkov elektrónov urýchlených na vysoké energie na 
vlastnosti materiálov; 

− biomedicínsky výskum; 
− výskum dekontaminácie ekosystémov zväzkami elektrónov urýchlených na 

vysoké energie; 
− vzdelávanie (školenia dozimetristov, operátorov urýchľovačov, spolupráca pri 

realizácii záverečných vysokoškolských a kvalifikačných prác); 
− rutinná sterilizácia medicínskych prípravkov a pomôcok. 

Pracovný kolektív tvoria štyria vedeckí pracovníci, z toho jeden profesor 
a jeden docent. Celkový pracovný úväzok 2,7. 
V roku 2012 boli vykonané nasledovné  činnosti: 

− pod vedením experta IAEA boli vykonané kvalifikačné testy IQ, OQ až do 
úrovne performance qualification (PQ), kde sa nesplnil test pokračovania 
ožarovania vzorku po prerušení zväzku. Závada bola odstránená v mesiaci 
október a pripravujeme požiadavku na MAAE o vyslanie experta na 
dokončenie validácie na úrovni PQ, 
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− v súčasnosti sa v UVVPLU končia práce na potrebné úpravy zariadení 
a riadiacich systémov pre vedecko-výskumnú činnosť. Pre tento cieľ boli MZ 
SR z roka 2011 prenesené na tento rok financie vo výške cca 91 000 €. Práce 
sa vykonávajú na základe Dodatku č.3 k zmluve o dielo č. EOU 030- 806/10; 

− UVVPLU získalo povolenie MZ SR vykonávať komerčnú činnosť. Komerčná 
činnosť vyžaduje certifikáciu pracoviska ISO 9000; 

− Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou 
pre atómovú energiu, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka 
a Slovenskou nukleárnou spoločnosťou zorganizovali Národný seminár 
využitia elektrónových urýchľovačov vo vede, školstve, zdravotníctve, 
životnom prostredí a v priemysle so zahraničnou účasťou, kde boli odborná 
verejnosť a potenciálni užívatelia oboznámení s možnosťami využitia 
modernej urýchľovačovej technológie, ktorou disponuje UCEA SZU v 
Trenčíne. Účastníci semináru mali možnosť vypočuť si prednášky domácich 
odborníkov a zahraničných  expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu vo Viedni; 

− v júni 2012 sa uskutočnil odborný seminár CB381SK „Radiačná ochrana pri 
práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v medicíne“ organizovaný Slovenskou 
lekárskou komorou, na ktorom odzneli dve prednášky zo SZU, v ktorých boli 
prezentované výsledky projektu „Radiačná záťaž a prevencia karcinogénneho 
efektu v slovenskej populácii pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne 
pozitrónovou emisnou tomografiou; 

− v novembri 2012 pracovníci UVVPLU pracovali ako spoluorganizátori a lektori 
Národného vzdelávacieho kurzu  pre zabezpečenie a kontrolu kvality 
a radiačnú ochranu na pracoviskách radiačnej onkológie. Kurz bol realizovaný 
v rámci riešenia regionálneho projektu MAAE SLR-6003 „Inovácia programov 
QA a QC v praxi radiačnej onkológie“; 

− EURADOS ´The European Radiation Dosimetry Group je združenie 52 
najvýznamnejší európskych centier a univerzít v oblasti radiačnej dozimetria 
a ochrany. SZU je jediný zástupca SR v EURADOS a poverený riaditeľ 
UVVPLU Ing. M. Fülöp, CSc. je schválený GA (General asmebly) EURADOS 
ako representant v EURADOS. SZU sa v rámci EURADOS aktívne podieľa na 
práci pracovných skupín WG2, WG6 a WG7. UVVPLU sa v  súčasnosti 
zúčastňuje celosvetového medzinárodného porovnania meraní rádionuklidov 
u osôb kontaminovaných vysokotoxickými alfa rádionuklidmi. Merajú sa tri 
fantómy hlavy vyrobené v USA, SRN a na našom pracovisku SZU v spolupráci 
 so SUJB v Prahe. 
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7. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 

 

 

SZU má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie 
profesorov na Lekárskej fakulte a Fakulte verejného zdravotníctva. 
Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) SZU rozhodnutím ministra školstva SR zo 
dňa 7. 12. 2009 získala akreditáciu v študijnom odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo 
na habilitačné a vymenovacie konanie bez časového obmedzenia. 

Lekárska fakulta (LF) SZU po reakreditácii má rozhodnutím ministra 
školstva SR priznané právo od 14. 10. 2010 uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenovanie profesorov do najbližšej komplexnej akreditácie 
v študijných odboroch: 7.1.4 vnútorné choroby a 7.1.7 chirurgia (tabuľky č. 3 a 4 
prílohy).  

V máji VR LF SZU a v októbri VR SZU schválila nové kritériá na habilitačné 
konanie a konanie na vymenovanie profesorov na LF SZU. Pri vypracovávaní nových 
kritérií sa vychádzalo z návrhu minimálnych kritérií na získanie vedecko - 
pedagogického titulu docent a profesor na lekárskych fakultách vysokých škôl v SR, 
na ktorom sa dohodli na pracovnom stretnutí na MŠ SR dekani lekárskych fakúlt na 
Slovensku a predseda stálej Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre lekárske a 
farmaceutické vedy. 
 
 

Vymenovacie konanie  
 

Na Lekárskej fakulte SZU úspešne prebehlo vymenovacie konanie doc. MUDr. 
Miloša Táborského, PhD., MBA, za profesora v študijnom odbore vnútorné choroby, 
ktorého návrh na vymenovanie za profesora prerokovala a odporučila predložiť 
ministerke zdravotníctva Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave dňa 4. decembra 2012. 
 
 

Habilitačné konanie  
 

Na Lekárskej fakulte v roku 2012 úspešne habilitoval 1 uchádzač v študijnom 
odbore vnútorné choroby - doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., z Katedry fyziatrie, 
balneológie a liečebnej rehabilitácie LF SZU. 
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8. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 
 
 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2012 spolu 
695 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2011 sa zvýšil počet o 25 zamestnancov.  

Nasledujúce tabuľky uvádzajú priemerný evidenčný počet zamestnancov, 
vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamestnancov SZU.  

Z hľadiska kvalifikácie predstavovala SZU v roku 2012 vysokú školu, kde 
z celkového počtu všetkých zamestnancov malo 488 zamestnancov vysokoškolské 
vzdelanie.  
 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2012 
 

  
fyzické 
osoby 

prepočítané 
osoby 

Pedagogickí zamestnanci - vysokošk.vzdelanie (L, F, OV) 362,06 218,87 
Vedeckovýskumní zamestnanci - s ved.kvalif. 59,17 53,90 
Vedeckovýskumní zamestnanci - VŠ bez ved.kvalif. 37,42 36,32 
Vedeckovýskumní zamestnanci – (VOV, ÚSOV) (laboranti) 50,00 44,10 
Technicko-hospodárski zamestnanci 140,70 129,28 
Prevádzkoví zamestnanci - robotnícke povolania 48,56 46,94 
 
s p o l u  697,91 529,41 

 
 

 
Vývoj prepočítaného počtu zamestnancov SZU 2007-2012 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Pedagogickí zamestnanci - 
vysokošk.vzdelanie (L, F, 
OV) 197 211,68 226,49 235,50 215,40 218,87 
 
Vedeckovýskumní 
zamestnanci -  s ved.kvalif. 63 58,28 62,30 64,96 52,45 53,90 
 
Vedeckovýskumní 
zamestnanci - VŠ bez 
ved.kvalif. 47 52,11 50,36 50,19 34,90 36,32 
 
Vedeckovýskumní 
zamestnanci – (VOV, ÚSO, 
laboranti) 75 69,18 64,80 60,98 39,20 44,10 
 
Ostatní 202 204,84 213,25 224,15 165,77 176,22 
 
Spolu 624 633,53 656,12 672,86 531,72 529,41 
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Pre porovnanie uvádzame prehľad kvalifikačnej štruktúry zamestnancov za 
obdobie rokov 2007 – 2012  

 

  2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012  

vedecko-pedagogický 
titul 

profesor 50 52 55 49 57 60  
docent 85 92 94 104 83 88  

        

vedecko-akademický titul 
DrSc. 29 27 25 23 15 13 

CSc./PhD. 247 275 298 312 266 299 
 
 
 
 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012 

 
stupeň vzdelania počet zamestnancov 

vysokoškolské (II. stupňa) 488 
vysokoškolské (I. stupňa) 9 
vyššie odborné vzdelanie (VOV) 0 
úplné stredné odborné (ÚSO) 179 
stredné odborné (SO) 11 
základné 8 
 
s p o l u 695 

 
 
 
 

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012 

vekové rozpätie počet zamestnancov 

do 20 rokov 0 
20-24 rokov 10 
25-30 rokov 42 
30-34 rokov 34 
35-39 rokov 54 
40-44 rokov 69 
45-49 rokov 80 
50-54 rokov 109 
56-60 rokov 150 
60-64 rokov 63 

65 a viac rokov 84 

s p o l u 695 
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Nasledujúca tabuľka informuje o priemerných platoch (mužov a žien) podľa 
pracovného zaradenia a dosiahnutej kvalifikácií na SZU k 31. decembru 2012  
 
 

Priemerný plat zamestnanca v SZU k 31. 12. 2012 
pedagogickí zamestnanci  s VŠ muži 1223,5 
  ženy 992,8 
vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ ved. 
kvalif. muži 1087,8 
  ženy 1046,7 
vedeckovýskumní zamestnanci s VŠ muži 769,3 
  ženy 821,9 
vedeckovýskumní zamestnanci s ÚSO muži 791,4 
  ženy 608,3 
technicko-hospodárskí zamestnanci muži 1036,1 
  ženy 761,5 
robotnícke povolania a prevádzkoví 
zamestnanci muži 670,5 
  ženy 426,3 

 
 
 
 

Prehľad počtu habilitovaných docentov, menovaných profesorov 
a udelených vedecko-akademických hodností PhD. a DrSc. v roku 2012 
podľa pracovísk 
 
 

Fakulta  profesori docenti PhD. DrSc. 
     
Lekárska fakulta 0 2 8 0 
FOaZOŠ 0 0 0 0 
FVZ 0 0 2 0 
FZ 0 0 1 0 
     
Spolu SZU 0 2 11 0 
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9. PODPORA ŠTUDENTOV 
 

 
Slovenská zdravotnícka univerzita podporuje študentov najmä v sociálnej 

oblasti. 
 
Sociálne štipendiá (v prílohe) – v roku 2012 vyplatila univerzita vo forme 

sociálnych štipendií študentom dennej formy štúdia vo výške 170 975 eur, čo je 
nárast oproti roku 2011 o 27 970 eur. Z toho na LF 20 580 eur, na FOaZOŠ 56 765 
eur, na FVZ 36 385 eur, na FZ 57 245 eur. Počet vyplácaných štipendií stúpol na 
troch fakultách – LF, FOaZOŠ a FZ. Počet vyplácaných štipendií mierne klesol na 
FVZ. 

 
Priznané sociálne štipendiá v roku 2012 - denná forma štúdia 

 

Rok 2012 

LF FOaZOŠ FVZ FZ BB Spolu SZU 

P
oč

et
 

št
ud

en
to

v  

V
yp

la
te

né
 

SŠ
 

P
oč

et
 

št
ud

en
to

v 

V
yp

la
te

né
 

SŠ
 

P
oč

et
 

št
ud

en
to

v  

V
yp
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te

né
 

SŠ
 

P
oč

et
 

št
ud

en
to

v 

V
yp

la
te

né
 

SŠ
 

P
oč

et
 

št
ud

en
to

v  

V
yp

la
te

né
 

SŠ
 

január 10 1 395 € 31 4 480 € 26 4 695 € 24 4 085 € 91 14 655 € 
február 11 1 925 € 35 6 695 € 26 4 005 € 27 6 120 € 99 18 745 € 
marec 11 1 660 € 37 6 545 € 26 4 005 € 28 5 380 € 102 17 590 € 
apríl 12 2 420 € 37 5 815 € 26 4 005 € 29 5 355 € 104 17 595 € 
máj 12 2 125 € 34 5 175 € 27 4 695 € 31 7 445 € 104 19 440 € 
jún 13 2 295 € 26 4 880 € 23 3 485 € 25 5 535 € 87 16 195 € 
júl-august     4 1 730 € 2 670 € 3 1 020 € 9 3 420 € 
september 5 800 € 19 3 405 € 14 2 145 € 15 2 795 € 53 9 145 € 
október 5 800 € 19 3 405 € 14 2 145 € 15 2 795 € 53 9 145 € 
november 14 4 280 € 33 8 465 € 18 3 455 € 27 7 045 € 92 23 245 € 
december 14 2 880 € 34 6 170 € 19 3 080 € 36 9 670 € 103 21 800 € 

Vyplatené 
sociálne 
štipendiá 
v r. 2012   

20 580 
€   

56 765 
€   

36 385 
€   

57 245 
€   

170 975 
€ 

 
 

 
Motivačné štipendiá  (v prílohe) – za akademický rok 2011/2012 vyplatila 

univerzita vo výške 16 280 eur pre 119 študentov, z toho pre 26 študentov LF 
v sume 3 468 eur, pre 48 študentov FOaZOŠ v sume 6 756 eur, pre 10 študentov 
FVZ v sume 1 100 eur a pre 35 študentov FZ v sume 4 956 eur.  
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Priznané motivačné štipendiá v akademickom roku 2011/ 2012  
 

Fakulty SZU 
Počet študenov, 

ktorým boli priznané  Výška v € 

FOaZOŠ 32 4500 

FVZ 7 900 

LF 37 6280 

FZ BB 35 5412 

Spolu za SZU  111 17092 
 

Ubytovanie – v roku 2012 poskytla univerzita ubytovanie nielen študentom 
v externej forme štúdia, ale aj študentom dennej formy štúdia. Z LF, FOaZOŠ a FVZ 
si podali študenti 135 žiadostí o ubytovanie.  Z toho 84 žiadostí študentov bolo 
kladne vybavených a týmto študentom bolo ubytovanie pridelené ubytovacou 
komisiou. Rozhodujúcim kritériom pre pridelenie ubytovania boli sociálne pomery 
študenta a vzdialenosť školy od bydliska. V jednotlivých izbách je zabezpečené wifi 
pripojenie.  

Školné (tabuľka č. 5 prílohy) – prvého stupňa, druhého stupňa a spojeného 
prvého a druhého stupňa – v akademickom roku 2011/2012 vznikla povinnosť 
uhradiť školné 1703 študentom, z toho 1407 študentom študujúcim v externej 
forme štúdia prvého a druhého stupňa. 

73 študentom vznikla povinnosť uhrádzať školné za prekročenú štandardnú 
dĺžku štúdia. 13 študentov požiadalo o zníženie školného. Týmto študentom bol 
umožnený na uhradenie školného splátkový kalendár.   

Študenti majú možnosť stravovania sa v univerzitnej jedálni a v univerzitnom 
bufete. 

Univerzita naďalej podporovala činnosť Spolku medikov, za pomoci ktorého 
boli pre študentov zorganizované spoločenské, športové a vzdelávacie aktivity. 
Spolok rozpracoval svoju činnosť v projekte Prvá pomoc, kde v 
spolupráci s Červeným krížom realizovali prednášky pre študentov stredných škôl.  

Naďalej organizovali tzv. dobrovoľné stáže na chirurgických klinikách, kde 
študenti v popoludňajších hodinách sa mohli stať súčasťou zaujímavých operácií na 
týchto pracoviskách. 

Študenti sa aktívne podieľali na organizovaní druhého ročníka Dňa 
otvorených dverí v decembri. Akcie sa zúčastnilo takmer viac ako 200 záujemcov 
o štúdium na našej univerzite. Počas 4 hodín študenti návštevníkov sprevádzali 
priestormi fakúlt a vysvetľovali im, čo sa v jednotlivých odborných učebniach počas 
výučby deje. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor univerzity ocenil 
19 študentov Akademickou pochvalou, ktorí počas doterajšieho štúdia dosiahli 
vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami 
a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.  
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10. PODPORNÉ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

Informačné technológie 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má v súčasnosti vybudovanú 
rozsiahlu komplexnú počítačovú sieť, ktorá zabezpečuje prístup na internet a 
sieťové služby v takmer všetkých svojich priestoroch. Je kreovaná medzi všetkými 
hlavnými pracoviskami univerzity, čo znamená, že je prevádzkovaná medzi objektmi 
na Limbovej č. 12 a 14 v Bratislave, Banskej Bystrici, Modre- Harmónii a Trenčíne. 

Univerzita je členom združenia SANET (Slovenská akademická sieť). 
Univerzita má v sieti zapojených takmer700 počítačov v priestoroch SZU 

a niekoľko desiatok ďalších na jednotlivých výučbových bázach a vysunutých 
vzdelávacích pracoviskách. V súčasnosti majú prístup k internetu takmer všetci 
zamestnanci univerzity. 

Pripojenie do siete internetu je realizované na pracoviskách v Bratislave, 
Banskej Bystrici a Trenčíne prostredníctvom siete SANET II. V roku 2012 bolo k tejto 
sieti dokončené pripojenie Polyfunkčného zariadenia SZU v Banskej Bystrici 
bezdrôtovým prepojením s Fakultou zdravotníctva. Každý uzol s výnimkou 
pracoviska v Trenčíne je zálohovaný pripojením prostredníctvom ADSL pripojenia. 

Spracovanie, archiváciu dát a prenos údajov zabezpečuje v Bratislave 
30 serverov a v Banskej Bystrici 15 serverov. V Modre Harmónii a v Trenčíne máme 
po jednom serverovom zariadení. 

K využívaniu informačných technológií pre študentov a pedagogický proces 
slúžia: 

− 2 počítačové učebne v Bratislave s celkovou kapacitou 45 pracovísk, 
vybavené dataprojektormi, 

− 2 počítačové učebne v Banskej Bystrici s celkovou kapacitou 32 pracovísk, 
− 2 jazykové učebne vybavené 19 PC, 
− 32 učební v Bratislave,26 učební v Banskej Bystrici a 1 učebňa v Modre-

Harmónii je vybavených technikou pre pedagogický proces (dataprojektor 
a notebook), 

− 7 prednáškových miestností v Banskej Bystrici je vybavených ozvučovacou 
technikou, 

− 1 prednášková miestnosť v Banskej Bystrici je vybavená systémom s 3D 
projekciou pre 40 poslucháčov. 
Okrem toho sú k dispozícii v Bratislave 9, v Banskej Bystrici 23 a v Modre 

Harmónii 3 prenosné súpravy pozostávajúce z notebooku a dataprojektoru, ktoré sa 
používajú podľa požiadaviek v pedagogickom procese v priestoroch, ktoré touto 
technikou nie sú vybavené. 

Pre potreby študentov, mimo pedagogického procesu, je k dispozícii 
v Bratislave 7 a v Banskej Bystrici 5 verejne dostupných terminálov. 

Prevádzkujeme sieť bezdrôtového pripojenia SZUFREEPOINT (v Bratislave, 
Banskej Bystrici a v Modre-Harmónii), ktorá je prístupná vo väčšine prednáškových 
miestností, ako aj v ubytovacích a stravovacích priestoroch SZU.  

Študenti, resp. návštevníci Univerzitnej knižnice SZU majú k dispozícii 
v bratislavskej centrále 2 vyhľadávacie terminály knižničného systému, ako aj 10 PC 
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knižničných pracovísk. V Banskej Bystrici sú pre návštevníkov pripravené tiež 2 
takéto terminály, ako aj 24 pracovísk. 

V oblasti ostatných informačných technológií prevádzkuje univerzita svoj 
ekonomický a účtovný systém, systém v oblasti personalistiky a spracovania miezd, 
systém ubytovacích služieb, systém evidencie študentov  ďalšieho vzdelávania a 
knižničný systém.  

Na začiatku akademického roku sme spustili do ostrej prevádzky akademický 
informačný systém MAIS, zahrnujúci oblasť pregraduálneho štúdia, ktorý je 
postupne prepájaný so systémom pre odovzdávanie záverečných prác do CRZP 

Pre medicínske účely je univerzitou prevádzkovaný nemocničný informačný 
systém pre potreby polikliniky SZU a transplantačný informačný systém SR. 

Pre zabezpečenie ochrany majetku a osôb univerzity je v prevádzke 
dochádzkový a prístupový systém, ktorý je jednotný pre celú univerzitu na 
architektúre virtuálnej privátnej siete. Na tento systém sú prepojené aj lokálne 
zabezpečovacie systémy zabezpečovaných objektov. Pre ochranu budov a priestorov 
sú vybrané priestory monitorované kamerovými systémami. 

Na všetkých serveroch, ako aj pracovných staniciach je nainštalovaná 
antivírová ochrana. Okrem toho je komunikácia na internete komplexne centrálne 
kontrolovaná antivírovým a antispamovým programovým vybavením. 

V súčasnosti univerzita vlastní a prevádzkuje doménu pod názvom 
www.szu.sk ako aj samostatnú doménu www.ncot.sk pre potreby NRC SCOT. 

Pre potreby prednášajúcich a ostatných zamestnancov je k dispozícii grafické 
pracovisko, ktoré napomáha pri  spracovaní a vytváraní počítačových prezentácií, 
ako aj tlačených a viazaných materiálov. Má k dispozícii výkonné multifunkčné 
zariadenie Xerox DocuColor 250 a plotter Epson 9600 na tlač veľkoplošných 
výstupov. 

Pracovníci oddelenia informačných technológií zabezpečujú komplexné 
servisné služby, týkajúce sa informatiky. 

 

Univerzitná knižnica SZU 
 

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „UK SZU“) 
je špecializované knižnično-informačné pracovisko, ktorého zameranie je na 
medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, 
knihy a špeciálny fond (záverečné práce bakalárske, magisterské, rigorózne, 
doktorandské a dizertačné). Úlohou UK SZU je podporovať vzdelávací 
a vedeckovýskumný proces na fakultách a jednotlivých pracoviskách univerzity. 

UK SZU vlastní rozsiahle fondy knižnej a periodickej literatúry a prístup do 
rôznych databáz.  Svoje služby poskytuje pedagogickým pracovníkom, 
vedeckovýskumným pracovníkom, lekárom, študentom a iným zdravotníckym 
pracovníkom.  

K 31. decembru 2012 evidovala univerzitná knižnica 5 795 používateľov 
a počet knižničných jednotiek 24 501. 
 

Knižnica poskytuje nasledovné služby: 

http://www.ncot.sk/
http://www.szu.sk/priloha.html/517819/8/casopisy_objednane_na_rok_2006.pdf
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− výpožičné prezenčné a absenčné (počet výpožičiek za rok 2012:  14 900 
jednotiek), 

− konzultačné a poradenské služby (za rok 2012  bolo poskytnutých 62 h 
konzultácií), 

− bilbiograficko-rešeršné služby (vypracovaných rešerší za rok 2012 bolo 846), 
− medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú službu (za rok 2012 bolo 

celkom 538 pre iné knižnice a 3 pre pracovníkov SZU), 
− evidenciu publikačnej a prednáškovej činnosti interných zamestnancov, 
− registruje záverečné práce 1. – 3. stupňa a publikácie vydávané SZU, 
− umožňuje prístup do databáz (ScienceDirect, Scopus, Medline, Springer 

a voľne dostupné databázy), 
− reprografické služby z knižničných materiálov, 
− propagačné (predajné výstavy zahraničnej literatúry). 

Univerzitná knižnica v roku 2012 prešla na knižničný softér ProfLib. Po 
problémoch s konverziou údajov z predošlého softvéru, odstránení nedostatkov 
a zaučení sa pracovníčok obe knižnice (SZU aj FZ BB) pracujú v spomenutom 
novom programe. 

Na FZ BB sa otvorila nová pobočka Univerzitnej knižnice, ktorá pracuje s tým 
istým knižničným programom. Na FZ BB sú pre študentov prístupné dve miestnosti: 
klasická študovňa a elektronická študovňa.  

Knižnica chce naďalej skvalitňovať svoje služby a to likvidáciou klasických 
výpožičných lístkov a klasického katalógu knižničného fondu, zadaním publikačnej 
činnosti interných zamestnancov do softvéru od vzniku ďalšieho vzdelávania (od 
roku 1953) a hľadaním možností vstupov do ďalších databáz, či zvýšením počtov 
exemplárov zakupovaných kníh. 
 
 

Starostlivosť o zamestnancov SZU 
 
 Po dohovore so zástupcami zamestnancov, t. j. Slovenským  odborovým 
zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Základnou organizáciou pri SZU  
v Bratislave boli všetky dohodnuté benefity pre zamestnancov SZU zakotvené 
v kolektívnej zmluve a jej dodatkoch: 

− zabezpečenie stravovania vo vlastnej jedálni, 
− výmera dovolenky u zamestnancov SZU sa predlžuje o 1 týždeň nad rozsah 

stanovený zákonníkom práce, 
− týždňové pobyty v kúpeľoch Bojnice aj s liečebnými procedúrami, 
− možnosť využitia rekreačných chát SZU v Modre – Harmónii, 
− použitie sociálneho fondu pre všetkých zamestnancov a je určený 

na financovanie sociálnych, kultúrnych a iných potrieb v zmysle stanovených 
zásad sociálneho fondu. 
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11. ROZVOJ VYSOKEJ ŠKOLY 
 

 

Rozvojovú činnosť Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za rok 
2012 reprezentujú rozvojové projekty. 

V roku 2012 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave realizovala 
projekty nasledovných kategórií:  

Projekty podporené zo Štrukturálnych fondov Európskej únie 
v rámci – 5 projektov zameraných na rozvoj SZU:  

a. Operačného programu Výskum a vývoj – 4, z toho:  
 1 projekt na úrovni SZU so zapojením LF, FOaZOŠ, FVZ 
 3 investičné projekty realizované na úrovni SZU s miestom 

realizácie na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. 
b. Operačného programu Vzdelávanie - 1 

SZU v roku 2012 implementovala 1 projekt  (Program rozvoja SZU) so zapojením 
FOaZOŠ, LF a FVZ. 
 

Názov projektu  

Rozpočet 
(krytie 
rozpočtom 
projektu) 
na rok 2012 
v EUR Fakulta  realizácia 

Rozpočet 
projektu  

Príspevok 
poskytovateľa 
(NFP) 

Vlastné zdroje 
SZU  

Program rozvoja 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzity  122 786,45 

SZU  
FOaZOŠ, 
LF, FVZ 

05/2010 – 
08/2012 480 505,52 480 505,52 0,00 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 
polyfunkčného objektu 
Fakulty zdravotníctva 
SZU Banská Bystrica 3 210 000,00 SZU-FZ BB 

06/2009 – 
11/2012 4 531 085,44 3 942 044,31 

+ 2 984 880,93 
k príspevku 
poskytovateľa 
NFP 

Rekonštrukcia a 
modernizácia objektov A 
a D Fakulty 
zdravotníctva SZU 
Banská Bystrica  1 000 660,28 SZU-FZ BB 

06/2009 – 
3/2012 4 489 694,92 4 489 694,92 

+ 260 000,00 
k príspevku 
poskytovateľa 
NFP 

Zvýšenie kvality 
vzdelávacieho procesu 
na SZU prostredníctvom 
rekonštrukcie 
a modernizácie hmotnej 
infraštruktúry 0 SZU-FZ BB 

11/2012 – 
3/2015 2 904 668,53 2 904 668,53 

vo výške 
prípadných 
vzniknutých 
neoprávnených 
výdavkov 

Centrum excelentnosti 
environmentálneho 
zdravia 591 621,75 

LF, 
FOaZOŠ, 
FVZ 

10/2010 – 
09/2013 3 267 685,00 3 267 685,00 

vo výške 
prípadných 
vzniknutých 
neoprávnených 
výdavkov 
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Slovenská zdravotnícka univerzita predložila v r. 2012 žiadosti o nasledujúce 
rozvojové projekty: 
 

Výzvy v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj ŠF EÚ 
SZU predložila v roku 2012 projekty:  

1. Výzva OPVaV-2011/5.1/04-SORO s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávacieho 
procesu na SZU prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hmotnej 
infraštruktúry“ predkladaný vo výške 3 999 083,80 EUR, schválený vo výške 
nenávratného finančného príspevku 2 904 668,53 Eur.  

2. Výzva OPVaV-2011/1.1/01-SORO boli predložené tri projekty, avšak ani jeden 
nebol schválený.  
 
Výzvy v rámci Operačného programu Vzdelávanie ŠF EÚ 

SZU (so zapojením LF, FOaZOŠ, FVZ) v roku 2012 predložila 1 projekt na výzvu 
OPV-2012/1.2/05-SORO „Inovácia študijných programov zavedením povinných 
predmetov starostlivosti o seniorov“; výška žiadaného nenávratného finančného 
príspevku bola 771 055,80 EUR. Proces hodnotenia ešte nebol ukončený. 
 
 
SZU v roku 2012 začala s realizáciou celkovo 11 nových projektov: 
 

Názov projektu  poskytovateľ hlavný 
partner  

obdobie 
realizácie  

celkový 
rozpočet 

projektu pre 
SZU  

dotácia pre 
SZU 

Vlastné 
zdroje SZU 

DENAMIC - Developmental 
neurotoxicity assessment 
of mixtures in children  

7.rámcový 
program SZU 01/2012-

12/2015 84 207,00 63 155,00 21 052,00 

GRACE - GMO Risk 
Assessment and 

Communication of 
evidence 

7.rámcový 
program SZU 06/2012-

12/2015 1 091 108,80 827 781,00 263 327,80 

DEMTEST - Diagnostika 
demencií s rýchlou 

progresiou založená na 
biomarkeroch – 
optimalizácia 

diagnostických protokolov“  

Spoločný 
program vo 
výskume 

neurodegener
ačných 

ochorení  - 
Iniciatíva EU 

SZU 6/2012-
5/2015 90 720,00 90 720,00 0,00 

Zvýšenie kvality 
vzdelávacieho procesu na 

SZU prostredníctvom 
rekonštrukcie a 

modernizácie hmotnej 
infraštruktúry 

OP VaV - 
štrukturálne 

fondy EU  
SZU 09/2012 - 

03/2015 2 904 668,53 2 904 669,17 0,00 

 

 

 

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20121205-soro/
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Posilnenie odborných 

kapacít orgánov 
zodpovedných za riadenie 

vonkajších hraníc a 
konzulárnych úsekov na 

úrovni hraničnej a 
cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru SR v 
oblasti poskytnutia prvej 
pomoci a ochrany zdravia 
proti infekčným chorobám 

všeobecný 
program MV 
SR Solidarita 
a riadenie 

migračných 
tokov na roky 
2007-2013, 
Fond pre 
vonkajšie 
hranice 

MV SR 02/2012-
04/2013 29 996,80 29 996,80 0,00 

OBEZOGEN: Expozícia 
rizkovým faktorom obezity 
v raných štádiách vývoja 
organizmu a telesný vývin 

u 3-ročných detí. 

APVV SZU 07/2012-
12/2015 210 000,00 210 000,00 0,00 

RAVATOX: Poškodenie 
zdravého tkaniva srdca a 

ciev pri ožiarení protonmi - 
patofyziológia a prevencia 

APVV 
Ústav pre 
výskum 

srdca SAV 

07/2012-
12/2015 23 000,00 23 000,00 0,00 

NANOREPRO: Bezpečnosť 
terapeuticky a komerčne 
používaných nano-častíc: 
vplyv na reprodukčný a 

imunitný systém, oxidačný 
status a prevencia 

možného rizika 

APVV 

Ústav 
experimen
tendokrino

l. SAV 

07/2012-
12/2015 55 000,00 55 000,00 0,00 

SLOVMEMED: Klinické 
skúšanie slovenského 
medovicového medu 

APVV 
Ústav 

zoológie 
SAV 

07/2012-
12/2015 34 808,00 34 808,00 0,00 

BIOTESTIS: Identifikácia 
biomarkerov asociovaných 

s rezistenciou na 
chemoterapiu u 

testikulárnych nádorov z 
germinatívnych buniek 

APVV LF UK 07/2012-
12/2015 7 272,00 7 272,00 0,00 

Zavedenie nového 
metodického systému na 
detekciu imunosupresív u 
pacientov po transplantácii 
obličiek MZ SR FOaZOŠ 

11/2012-
3/2013 78 373,00 54 860,00 23 513,00 
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12. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY 
 
 

Členstvo SZU v akademických medzinárodných organizáciách 
 

 
Slovenská zdravotnícka univerzita je pri svojej pedagogickej, odbornej 

a vedeckej práci aktívna nielen v slovenskom meradle, ale vzhľadom na svoj 
význam má veľmi bohaté medzinárodné aktivity, a to nielen v rámci EÚ, ale po 
celom svete. Uvádzame najdôležitejšie aktivity v medzinárodných organizáciách: 

− Rada Európskej Asociácie Univerzít (EUA) 
− Rada Európy – Riadiaci výbor pre bioetiku 
− UNESCO/CEPES 
− Skupina signatárov Bolonskej Deklarácie 
− Európska Asociácia Medicínskych Špecialistov (UEMS) 
− Sústava svetových zdravotníckych akadémií (IAMP) 
− Asociácia škôl verejného zdravotníctva v Európe (ASPHER) 
− Európska komisia – 7. rámcový program výskumu a vývoja, projekt 

EURECNET 
− Anscombe Centre for Bioethics, Oxford University, Oxford (UK) 
− Centro di Bioetica, UCSC, Rím 
− Centre for Bioethics and Biolaw, UMA, Rím, 
− CEVRO Institut, Praha, ČR 
− Fondatione Lanza, Padova (Taliansko) 
− German Reference Centre for Ethics in Biological Sciences, Bonn (SRN) 
− Chair of Moral Theology, University of Vienna (Rakúsko) 
− Center for Health Care Ethics, GU, Washington D.C. (USA) 
− The Hastings Center, Garrison N.Y. (USA) 
− Konzorcium RECOOP HST (REgional COOPeration for Health Science and 

Technology). Ako príklad uvádzame detailnejšie náplň tejto aktivity: 
Slovenská zdravotnícka univerzita je od r. 2006 jedným z 12 aktívnych 

zakladajúcich členov Regional Cooperation for Health, Science and 
Technology (RECOOP HST) Consortium, ktoré v súčasnosti tvorí celkove 20 
univerzít, vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií z 9 krajín sveta (USA, 
Dánsko, Maďarsko, SR, ČR, Chorvátsko, Ukrajina, Poľsko a Rumunsko). Cieľom 
tohto konzorcia je priama podpora výskumu a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce 
medzi zúčastnenými inštitúciami, najmä v oblastiach: - Zdravie ženy 
a kardiovaskulárne choroby; - Zdravie matky a dieťaťa; - NanoBioTechnológie 
v liečbe rakoviny; - a iné. Finančnú podporu tejto činnosti zabezpečuje koordinátor 
tohto konzorcia  Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, USA, cestou  využitia 
najmä grantov získaných cez medzinárodný Višegrádsky fond. Na pravidelnej 
výročnej  konferencii, t. r. už siedmej, konanej v Budapešti v dňoch 30. 3. – 1. 4. 
2012 prezentovalo výsledky svojej vedeckej práce celkove 13 pracovníkov 
Slovenskej zdravotníckej univerzity, z toho 4 vyžiadané prednášky, 1 prednáška 
mladého vedeckého pracovníka a 3 postery. Abstrakty boli publikované 
v Biopolymers and Cell 2012; Suppl 2, 219 s.  
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Realizácia zahraničných pracovných ciest SZU 
 

V roku 2012 bolo schválených celkovo 342 zahraničných pracovných ciest 
z toho sa zrealizovalo 324 ciest. Vzhľadom na mimoriadne napätú situáciu 
v rozpočte SZU sa z prostriedkov SZU realizovali cesty iba za účelom uzatvárania 
zmlúv a dôležitých rokovaní vedenia SZU, ktorých sa zúčastnilo celkovo 11 
reprezentantov univerzity. Okrem vyslania študentov v rámci výmenných aktivít 
(Ternopil) boli všetky ostatné  zahraničné pracovné cesty hradené z prostriedkov 
grantov, sponzorov alebo ERASMUS.  

 
Realizované ZPC SZU  
 
Typ 
podujatia 

Počet  
vyslaných 
osôb 

Akt. účasť/ 
vyžiadaná 
prednáška  

Pasívna 
účasť 

 Poznámka Celkové náklady  

a/ Rektorát 
10. 

11 11   1979,83 

b/ LF 11. 178 136 37  38085,71 
c/FOZOŠ 
12. 

22 17 5  3150,03 

c/FVZ 13. 29 25 4  13051,85 
e/FZ B.B. 
14. 

     

študenti 12   +SAIA 1650,- 
vodiči 72    1194,33 
SPOLU 324 189 46  59111,75 
 
 
Medzi najdôležitejšie zahraničné pracovné cesty patrili: 

- CAT Committee for Advanced Therapies    Veľká Británia 
- Annual Meeting of European Society of Hypertension  Veľká Británia 
- 7th International PCB Workshop      Francúzsko 
- Prenatal Programming and Toxicity     Francúzsko 
- 1st meeting of the Committee of Bioethics    Francúzsko 
- DG SANCO, kick-off meeting SIALON II     Nemecko 
- Kick-off meeting EU project      Nemecko 
- Kongres PRION        Holandsko 
- Záverečný meeting projektu NANOTEST     Belgicko 
- Pracovné stretnutie ESAR Board and Council    Španielsko 
- General  Assembly EURADOS      Rakúsko 
- Hematology Expert Meeting      Rakúsko 
- Workshop národných referenčných laboratorií pre dioxíny a PCB  Rakúsko 
- Expertíza –Neurotoxicita podľa OECD     Poľsko 
- 5th International Hematology Expert Meeting    Chorvátsko 
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- Bridges in Life 7th Annual Scientific Coneference    Maďarsko 
- 6th Emerging Risks Exchange Network Meeting   Taliansko 

   

Aktivity pracovníkov SZU v EC EU – v medzinárodných organizáciách 
a sieťach 
 

Medzi najdôležitejšie patria: 
− Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Dr. H. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., 

je národným delegátom v PC EC pre prioritu Zdravie v 7.RP výskumu a 
technického rozvoja 2007-2013, 

− doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. je od roku 2008 zástupcom SZU ako 
spolupracujúcej inštitúcie (Competent body) v pracovnej skupine pre 
vzdelávanie Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme. 

− prof. Ing Ivan Čižnár, DrSc. je členom hodnotiacej komisie (Experts for 
Evaluation and Reviewing of Proposals & for Monitoring of  Projects) 7 
Rámcového programu EU – projekty z oblasti Verejného zdravotníctva (FP7-
HEALTH.20123.2-1 call topic), členom tímu expertov EC pre notifikáciu 
dezinfekčných prostriedkov  JRC ISPRA, Taliansko, členom komisie 
doktorandského štúdia na Parthenope University, Napoli Taliansko, členom 
hodnotiacej komisie (Expert for Review of Trial Proposal) pre EDCTP, 
Makerere University, Kampala, Uganda. 

 
 

Medzinárodná spolupráca pracovísk SZU 
 

Jednotlivé útvary Slovenskej zdravotníckej univerzity v rámci svojich 
vedeckých, pedagogických a organizačných aktivít spolupracujú s viac ako 300 
zahraničnými pracoviskami a organizáciami. K novým partnerom SZU patria: 

−  
− Universitá Degli Studi di Palermo 
− Kyjevská zdravotnícka akadémia postgraduálneho vzdelávania P. L. Shupyka  
− Štátna medicínska akadémia v Astane, Kazachstan 
− Južno-Kazašska medicínska akadémia a Kazašská národná medicínska 

univerzita 
− Ternopil State Medical University, Ukrajina 
− Čínska akadémia pre čínske medicínske vedy 
− Univerzita tradičnej čínskej medicíny v Tianjine 
− Zhejiang čínska zdravotnícka univerzita v Hagzhou 
− Semey štátna zdravotnícka univerzita republiky Kazachstan 
− Univerzita Jagiellonski v Krakove 
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Medzinárodnú spoluprácu je možné chápať aj v rámci jednotlivých odborov. Ako 
príklad uvádzame detailnejšie spoluprácu v oblasti urýchľovačových 
technológií: 
 

a) Medziakademická zahraničná spolupráca SZU s ČVUT Praha ČR Zástupca SZU 
(Ing. M. Fülöp, CSc.) je členom odbornej rady Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrske (FJFI) na výchovu doktorandov v obore Radiologická fyzika. Ing. 
M. Fülöp, CSc. je zapojený aj do pedagogickej činnosti FJFI, kde na Katedre 
dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) prednáša na tému Dizajn 
radiačnej ochrany urýchľovačov častíc.  
SZU v rámci spolupráce s KDAIZ umožňuje študentom KDAIZ praktické 
cvičenia na lineárnom urýchľovači v Centre lineárneho urýchľovača SZU 
v Trenčíne. 

b) Medziústavná zahraničná spolupráca SZU so Spojeným medzinárodným 
ústavom jadrových výskumovSZU sa prostredníctvom svojich pracovníkov 
podieľa na riešení medzinárodných projektov Spojeného medzinárodného 
ústavu jadrových výskumov pri riešení otázok osobnej dozimetrie zmiešaných 
polí žiarenia, pri otázkach spojených s hodnotením radiačnej záťaže 
pracovníkov, ako je napríklad optimalizácia parametrov  a dizajnu radiačnej 
ochrany cyklotrónu DC72 na výrobu rádiofarmák, ako aj zabezpečenie kvality 
a znižovanie dávok žiarenia obsluhujúceho personálu.   

c) Medziústavná zahraničná spolupráca SZU s organizáciami, ústavmi a firmami 
EÚ v rámci siete EURADOS. EURADOS je nezisková organizácia združujúca 
viac ako 57 najvyspelejších univerzitných pracovísk z 28 štátov Európy 
v oblasti dozimetrie a ochrany pred ionizujúcim žiarením. SZU ako jediná 
organizácia z SR je od roku 2002 riadnym členom EURADOS s volebným 
právom a právom nadviazať užšiu spoluprácu s ktorýmkoľvek členom 
EURADOS. V posledných piatich rokoch sa spolupráca SZU s organizáciami 
združenými v sieti EURADOS prejavila vo forme dvoch vedecko-výskumných 
projektov EU : SENTINEL a ORAMED. 
EURADOS má 12 pracovných skupín (WG). V súčasnosti SZU je aktívna  
v troch pracovných skupinách : WG06– Computational Dosimetry, WG07 – 
Internal Dosimetry a WG12 European Medical ALARA Network. 

d) Zahraničná spolupráca SZU s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu 
vo Viedni na základe zmluvy o spolupráci medzi SR a MAAE. S 
Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) SZU spolupracuje 
v rámci projektov technickej spolupráce (Technical Cooperation) viac rokov. 
V ostatných piatich rokoch sa spolupráca SZU s MAAE prejavila vo forme 
štyroch vedecko-výskumných projektov : RER9093, kde SZU bola angažovaná 
pri hodnotení dávok pacientov a zdravotníckeho personálu pri CT 
vyšetreniach, najmä v pediatrii, v rámci projektu SAPHRAD, kde sa 
v súčinnosti s MAAE zhromažďujú a hodnotia intervenčné a kardiologické 
vyšetrenia, ktoré môžu viesť k deterministickým poškodeniam zdravia 
pacientov,   RER/8/010 -  Quality Control Methods and procedures for 
Radiation Technology, RER/8/011 - Standard Feasibility Study for Electron 
Beam Flue Gas Treatment Technology a RER/8/017 - Enhancing Quality 
Control Methods and Procedures for Radiation Technology, tieto projekty 
pomohli SZU pri realizácii stavby Centra lineárneho urýchľovača SZU 
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v Trenčíne (CLU), vychovať základný personál CLU a vykonať kvalifikačné 
testy (IQ, OQ a PQ) podľa ISO 11 137. V rámci spolupráce na projekte RER 
1011 – Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures 
for Radiation Technologies SZU bude školiť profesionálov MAAE na prácu 
s priemyselnými lineárnymi urýchľovačmi a na ich aplikácie pri úprave 
materiálov (radiation processing). Na druhej strane MAAE vytvorí podmienky 
na zahraničnú spoluprácu SZU s organizáciami členských štátov MAAE na 
riešení problematiky vývoja premiestniteľného elektrónového ožarovača na 
ozdravovanie životného prostredia východného Slovenska od kontaminantov 
PCB.    

e) Zahraničná spolupráca SZU s Európskou organizáciou jadrového výskumu 
v Ženeve (CERN)  na základe zmluvy o spolupráci medzi SR a CERN. SZU sa 
prostredníctvom svojich pracovníkov  podieľa na riešení medzinárodných 
projektov CERN. 

 
 

Organizácia medzinárodných vedeckých a odborných podujatí 
 

Jednotlivé fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovali alebo 
spoluorganizovali v roku 2012 viac ako 13 medzinárodných vedeckých a odborných 
podujatí. 

 

Účasť študentov na medzinárodných aktivitách 
 

Medzinárodná súťaž posádok záchranných služieb Rallye Rejvíz v Českej 
republike v dňoch 30. 5.- 3. 6. 2012 sa za Slovenskú zdravotnícku univerzitu 
zúčastnili traja študenti Lekárskej fakulty (Jana Pavlendová a Júlia Zacharová, Jakub 
Hamšík). Obsadili 6. miesto. 

Medzinárodná letná škola v Ternopile, ktorá sa konala v dňoch 20. – 30. 7. 
2012 sa za Slovenskú zdravotnícku univerzitu zúčastnili traja študenti (Martina 
Chovancová, Monika Kovárová, Jaroslav Holub). 
 
 

Program ERASMUS 
 

Uskutočnili sa nasledujúce mobility: 
 

−  Mobility študentov – štúdium: Martina Belková z Lekárskej fakulty sa 
zúčastnila mobility na Bolonskej univerzite v Taliansku. Filip Matejíček 
z Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici absolvoval mobilitu na 
Západočeskej univerzite v Plzni. 

− Mobility zamestnancov – školenia: RNDr. Csilla Mišľanová, PhD. a Ing. Jana 
Príbojová z Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
absolvovali 7- dňovú zahraničnú pracovnú cestu v rámci programu ERASMUS 
na Inštitúte pre enviromentálne štúdie VU University Amsterdam. 
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Boli uzavreté nové bilaterálne dohody v rámci mobilít ERASMUS 

s nasledujúcimi vysokoškolskými inštitúciami: 
• Západočeská univerzita v Plzni 
• Univerzita Jagiellonski v Krakove 
• Universidad de Málaga 
• Ostravská univerzita v Ostrave  
• Univerzita Palackého v Olomouci 
• Universitá degli Studi di Brescia 
• Universitá di Bologna 
• Universita Degli Studi Di Napoli Parthenope 
• VU University Amsterdam 
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13. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 
A JEHO POSLANIE 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorilo so Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou v Bratislave v roku 2012 kontrakt na čiastočné zabezpečenie 
financovania jej hlavných činností v celkovej sume 5 851 710,- eur. Slovenská 
zdravotnícka univerzita v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie študentom, 
ktorí sa pripravujú na jednotlivé zdravotnícke povolania v akreditovaných študijných 
programoch bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia 
a ďalšieho vzdelávania v akreditovaných programoch s využitím tvorivého 
výskumného bádania v zdravotníckych oblastiach na: 

− Lekárskej fakulte, 
− Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, 
− Fakulte verejného zdravotníctva, 
− Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. 

Okrem toho Slovenská zdravotnícka univerzita vykonáva aj tieto činnosti: 
− vedeckovýskumnú činnosť prostredníctvom pedagogických, 

pedagogickoklinických pracovísk, 
− akreditačnú a certifikačnú činnosť, 
− činnosť Slovenského centra orgánových transplantácií, 
− činnosť Národných referenčných centier. 

Z celkovej čiastky bežného transferu 5 851 710,- eur bolo na program 07B0301 
„Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách“ viazaných 5 505 210,- 
eur a na program 07B0204 „Zber, spracovanie a analýza údajov“ 346 500,-eur. Táto 
čiastka bola účelovo vymedzená na financovanie bežných výdavkov pre Slovenské 
centrum orgánových transplantácií. V priebehu roka bola pôvodná čiastka stanovená 
v kontrakte upravená rozpočtovými opatreniami. 
 

Prehľad výšky transferov od zriaďovateľa v rokoch 2008 - 2012 (v eur) 

 
  rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 

Bežné výdavky 9 893 845,85  6 512 814,62  7 243 604,00  5 722 684,00  5 870410,00  
Kapitálové -výdavky         70 000,00  
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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v priebehu roka niekoľkokrát 

deklarovala, že bežný transfer vo výške 5 851 710,- eur nepredstavuje dostatočné 
finančné prostriedky pre potreby riadneho chodu univerzity, chýbajú zdroje 
na zákonné vyplácanie motivačných, sociálnych a doktorandských štipendií, zdroje 
na zabezpečenie funkčnosti národných referenčných centier a tiež zdroje na iné 
nevyhnutné potreby na riadnu výučbu a prevádzku univerzity. 

V priebehu marca 2012 na základe žiadosti boli Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky z kapitoly Ministerstva 
zdravotníctva SR na kapitálové výdavky v celkovej výške 70 000,- eur účelovo 
viazané na zabezpečenie 1. predklinickej etapy štúdia novokreovaného študijného 
odboru zubné lekárstvo. 

Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 12/2012 boli univerzite 
poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 5 000,- eur 
na zabezpečenie financovania projektu “Implementácia projektu OECD AHELO na 
slovenských vysokých školách“. Na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR rozpočtovým opatrením č. 24/2012 Ministerstvo zdravotníctva 
SR navýšilo Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave rozpočet a pridelilo 
finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov vo výške 13 700,- €, ktoré boli 
účelovo určené na zabezpečenie dofinancovania tohto projektu. 

Transfer od zriaďovateľa  dosiahol tak v roku 2012 celkovú hodnotu 5 940 
410,- eur, čo predstavuje mierne medziročné zvýšenie (o 3,80 %), avšak aj napriek 
tomu sú finančné zdroje, ktoré na plnenie úloh univerzity poskytuje zriaďovateľ 
s ohľadom na jej záväzky a potreby výrazne poddimenzované.  
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Prehľad čerpania rozpočtu v roku 2012 v zmysle kontraktu a súvisiacich 
rozpočtových opatrení (v eur) 

 

Ukazovateľ  Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet  

Čerpanie k 
31.12.2012 

Zostatok k 
31.12.2012 

Kontrakt, RO MZ SR  5 505 210,00 5 523 910,00 5 512 974,24 10 935,76 
SCOT 346 500,00 346 500,00 335 994,66 10 505,34 
Bežné výdavky :  5 851 710,00 5 870 410,00 5 848 968,90   21 441,10 
Kontrakt, RO MZ SR    70 000,00   70 000,00 
Kapitálové výdavky :  0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 
Spolu :  0,00 5 940 410,00 5 848 968,90 91 441,10 
 

Do 31. 12. 2012 nezúčtovaná a nevyčerpaná finančná čiastka z príspevku na 
bežné výdavky predstavuje sumu 21 441,10 eur. Táto bude v súlade so Zákonom č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vyčerpaná v prvom štvrťroku 2013 predovšetkým na úhradu 
miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní a súvisiacich odvodov poistného 
a príspevkov do poistných fondov. Nevyčerpaná čiastka 70 000,- eur na kapitálové 
výdavky bude v súlade s vyššie uvedeným zákonom čerpaná v priebehu roku 2013.  

Prevažná časť príspevku od zriaďovateľa na bežné výdavky bola použitá 
na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní a súvisiacich odvodov 
poistného a príspevkov do poistných fondov (86,71 %), na úhradu energií (7,32 %) 
a na úhradu štipendií (2,94 %). 
 

Prehľad položkovitého čerpania rozpočtu v roku 2012 v zmysle kontraktu 
a súvisiacich rozpočtových opatrení (v eur) 

 
Položka SCOT Ostatné Spolu 

611 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat 166 811,41 3 685 918,17 3 852 729,58 

620 Poistné a odvody do poisťovní 48 234,73 1 179 255,27 1 227 490,00 
631 Cestovné 328,60 7,60 336,20 
632 Energie, poštovné a kom. infraštruktúra 26 931,57 407 754,58 434 686,15 
633 Nákup materiálu 56 839,92 55 362,51 112 202,43 
634 Nákup materiálu a opravy autodoprava     0,00 
635 Opravy a údržba 26 880,00   26 880,00 
636 Nájomné     0,00 
637 Služby 9 968,43 12 226,11 22 194,54 
642 Príspevky, členské a štipendiá   172 450,00 172 450,00 

Celkom:   335 994,66 5 512 974,24 5 848 968,90 
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14. HOSPODÁRENIE VYSOKEJ ŠKOLY 
 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je štátnou príspevkovou 
organizáciou a hospodári v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich predpisov. Kontrakt 
uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a SZU tvoril základný rámec 
plánovania pre finančné hospodárenie univerzity v roku 2012. V súlade 
s kontraktom sa sledovanie nákladov a výnosov ako aj výdavkov a príjmov v roku 
vykonávalo v štruktúre jednotlivých prioritných úloh a skupín úloh.  

14.1 PRÍJMY V ROKU 2012 

Hlavným zdrojom financovania univerzity v roku 2012 boli finančné 
prostriedky štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom kapitoly Ministerstva 
zdravotníctva SR. Významným  príjmom a zdrojom financovania Slovenskej 
zdravotníckej univerzity sú projekty a granty. Prevažná čiastka týkajúca sa zostatkov 
finančných prostriedkov z minulých rokov súvisela najmä so zostatkami 
nevyčerpaných prostriedkov z projektov a získaných grantov. V roku 2012 mala 
univerzita k dispozícii finančné prostriedky v celkovom objeme 18 831 697,58 eur, 
z toho zostatky z minulých období predstavovali sumu 2 786 860,45 eur, vlastné 
zdroje boli vo výške 4 698 931,58 eur a cudzie zdroje boli vo výške 11 345 905,35 
eur. 

Prehľad príjmov podľa zdrojov v roku 2012 (v eur) 

 
Druh príjmu Rozpočet po 

úpravách 
Skutočnosť k 
31.12 2012 

111 - Štátny rozpočet 5 995 270,00 6 674 066,63 
312001 - Transfery zo ŠR - kontrakt, RO MZ SR 5 523 910,00 5 523 910,00 
312001 - Transfery zo ŠR - kontrakt SCOT 346 500,00 346 500,00 
312001 - Transfery zo ŠR - Projekty 43 918,00 229 010,60 
322001 - Kapitál. transfery zo ŠR - Kontrakt, RO MZ SR 70 000,00 70 000,00 
322001 - Kapitál. transfery zo ŠR - Projekty 10 942,00 10 942,00 
453000 - Zostatky fin. prostr. z min. rokov 0,00 493 704,03 

1316 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané 
prostriedky z r. 2006) 0,00 98 385,45 

453000 - Zostatky fin. prostr. z min. rokov 0,00 98 385,45 
1151 - Európsky fond regionálneho rozvoja 
(prostriedky EÚ) 529 920,58 530 780,53 

341000 - Prostriedky z rozpočtu EÚ 529 920,58 530 780,53 
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - 
spolufinancovanie zo ŠR 0,00 85 997,40 

312001 - Transfery od ostatných subjektov VS 0,00 85 997,40 
11E3 - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok 
Nórskeho kráľovstva) 33 899,68 33 899,68 

341000 - Prostriedky z rozpočtu EÚ 33 899,68 33 899,68 
11E4 - Rozpočtové prostriedky kapitoly na 
spolufinancovanie NFM 5 982,30 5 982,30 

312001 - Transfery od ostatných subjektov VS 5 982,30 5 982,30 
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Druh príjmu Rozpočet po 
úpravách 

Skutočnosť k 
31.12 2012 

11R1 - Riadenie migrácie, ochrana hraníc (prostriedky 
EÚ) 0,00 13 498,50 

312001 - Transfery od ostatných subjektov VS 0,00 13 498,50 
11R2 - Riadenie migrácie, ochrana hraníc – 
spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly 0,00 4 499,50 

312001 - Transfery od ostatných subjektov VS 0,00 4 499,50 
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja 
(prostriedky EÚ) 0,00 3 447 344,46 

341000 - Prostriedky z rozpočtu EÚ 0,00 3 284 577,96 
453000 - Zostatky fin. prostr. z min. rokov 0,00 162 766,50 

11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – 
spolufinancovanie zo ŠR 0,00 316 855,78 

322008 - Kapitál. transfery od ostat. subjektov VS 0,00 316 855,78 
45 - Vlastné zdroje 0,00 6 214 002,39 

223001 - Za predaj výrobkov a služieb 0,00 4 355 306,73 
223003 - Za stravné 0,00 192,18 
243000 -  Z účtov finančného hospodárenia 0,00 97,39 
291004 - Vrátené fin. prostriedky  0,00 325 250,00 
292006 - Z náhrad z poistného plnenia 0,00 90,23 
292017 - Vratky 0,00 17 992,46 
292021 - Z kurzových rozdielov 0,00 2,59 
312001 - Transfery od ostatných subjektov VS 0,00 45 398,85 
453000 - Zostatky fin. prostr. z min. rokov 0,00 1 469 671,96 

72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné 
nerozpočtované príjmy 0,00 1 406 384,96 

291004 - Vrátené fin.prostriedky od fyzickej osoby 0,00 115,00 
292021 - Z kurzových rozdielov 0,00 518,17 
31100 - Granty od darcov a sponzorov 0,00 3 728,86 
312001 - Transfery od ostatných subjektov VS 0,00 70 301,80 
312001 - Transfery zo ŠR 0,00 32 721,26 
331002 - Bežné granty od medzinár. organizácie 0,00 736 667,36 
453000 - Zostatky fin. prostr. z min. rokov 0,00 562 332,51 

Príjmy 6 565 072,56 18 831 697,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

14.2 VÝDAVKY V ROKU 2012 

Celkový objem výdavkov v roku 2012 bol vo výške 17 136 160,26 eur, z toho 
výdavky z vlastných zdrojov a zostatkov z minulých období predstavovali sumu 
6 054 060,24 eur. V celkovej štruktúre výdavkov v roku 2012 prevažujú bežné 
výdavky, z celkového objemu výdavkov bežné výdavky tvorili 75,98 % 
(12 276 525,49 eur) a kapitálové výdavky 31,92 % (4 859 634,77 eur). 

 
 

Prehľad výdavkov podľa zdrojov financovania v roku 2012 (v eur) 

 
Druh výdavku Rozpočet Skutočnosť k 

31.12 2012 
111 - Štátny rozpočet 6 034 840,24 5 943 848,54 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 3 883 792,20 3 862 562,82 
621000 - Poistné do VšZP 272 321,19 272 321,19 
623000 - Poistné do ostat. zdrav.poisťovní 84 583,57 84 583,57 
625001 - Poistné do SP na nemocenské poist. 43 551,64 43 551,64 
625002 - Poistné do SP na starobné poistenie 540 802,93 540 802,93 
625003 - Poistné do SP na úrazové poist. 27 229,73 27 229,73 
625004 - Poistné do SP na invalid. poist. 75 717,73 75 717,73 
625005 - Poistné do SP na poist. v nezamest. 25 000,36 25 000,36 
625007 - Poistné do SP na RFS 158 282,85 158 282,85 
631001 - Tuzemské cestovné 1 270,19 1 058,47 
631002 - Zahraničné cestovné 2 087,75 2 087,75 
632001 - Energie 429 473,81 429 473,81 
632002 - Vodné, stočné 5 357,01 5 357,01 
632003 - Poštovné a telekom. služby 12 103,06 12 103,06 
632004 - Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 
633001 - Interiérové vybavenie 0,00 0,00 
633002 - Výpočtová technika 5 760,00 5 760,00 

633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 2 415,64 2 415,64 
633006 - Všeobecný materiál 91 497,07 91 497,07 
633009 - Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 27 739,00 27 739,00 
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 445,51 445,51 
633013 - Softvér 885,60 885,60 
633019 - Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1 039,54 1 039,54 

635004 - Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 15 550,00 15 550,00 
635009 - Údržba softvéru 11 880,00 11 880,00 
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 3 877,90 3 870,00 
637004 - Všeobecné služby 21 979,90 21 979,90 
637010 - Na úlohy výskumu a vývoja 0,00 457,00 
637012 - Poplatky a odvody 0,00 0,30 
637026 - Odmeny a príspevky 21 882,46 21 882,46 

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 25 863,60 25 863,60 
642036 - Na štipendiá 172 450,00 172 450,00 
713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 70 000,00 0,00 
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1316 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 
2006) 98 140,90 98 140,90 
713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 93 800,00 93 800,00 
717002 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia stavieb 4 340,90 4 340,90 
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 
2011) 384 769,44 384 769,54 
631001 - Tuzemské cestovné 47,50 47,50 
631002 - Zahraničné cestovné 489,04 489,04 
633002 - Výpočtová technika 331,94 331,94 

633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 2 297,59 2 297,59 
633006 - Všeobecný materiál 194 341,06 194 341,06 
633009 - Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 451,24 451,24 
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 560,64 2 560,64 
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 4 947,64 4 947,64 
637004 - Všeobecné služby 27 824,00 27 824,00 
637005 - Špeciálne služby 774,00 774,00 
637010 - Na úlohy výskumu a vývoja 4 908,77 4 908,87 
637026 - Odmeny a príspevky 14 270,00 14 270,00 
637037 - Vratky 131 526,02 131 526,02 
1151 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 524 261,10 524 261,10 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 29 413,22 29 413,22 
621000 - Poistné do VšZP 9 705,43 9 705,43 
633006 - Všeobecný materiál 8 405,00 8 405,00 
637004 - Všeobecné služby 9 929,09 9 929,09 
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 204,88 1 204,88 
713003 - Kapit. výdavky - nákup telekomunikačnej techniky 69 841,44 69 841,44 
713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 395 762,04 395 762,04 

1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 92 516,83 92 516,83 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 5 190,58 5 190,58 
621000 - Poistné do VšZP 1 712,88 1 712,88 
633006 - Všeobecný materiál 1 483,24 1 483,24 
637004 - Všeobecné služby 1 752,19 1 752,19 
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 212,62 212,62 
713003 - Kapit. výdavky - nákup telekomunikačnej techniky 12 324,96 12 324,96 

713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 69 840,36 69 840,36 

11E3 - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 33 899,68 33 899,68 
633006 - Všeobecný materiál 33 899,68 33 899,68 

11E4 - Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie NFM 5 982,30 5 982,30 
633006 - Všeobecný materiál 5 982,30 5 982,30 

11R1 - Riadenie migrácie, ochrana hraníc (prostriedky EÚ) 3 636,18 3 636,18 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 1 553,85 1 553,85 
621000 - Poistné do VšZP 491,85 491,85 
631001 - Tuzemské cestovné 1 590,48 1 590,48 
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11R2 - Riadenie migrácie, ochrana hraníc – spolufinancovanie z 
rozpočtových prostriedkov kapitoly 1 212,04 1 212,04 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 517,95 517,95 
621000 - Poistné do VšZP 163,95 163,95 
631001 - Tuzemské cestovné 530,14 530,14 
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 3 090 289,99 3 090 289,43 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 192 933,59 192 933,59 
621000 - Poistné do VšZP 77 221,04 77 221,04 
631001 - Tuzemské cestovné 2 325,62 2 325,62 
632001 - Energie 522,02 522,02 
632002 - Vodné, stočné 18,29 18,29 
632004 - Komunikačná infraštruktúra 8 957,64 8 957,64 
633002 - Výpočtová technika 4 145,87 4 145,31 
633006 - Všeobecný materiál 11 937,91 11 937,91 
633009 - Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 1 017,80 1 017,80 
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 176,40 1 176,40 
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 10 877,99 10 877,99 
637003 - Propagácia, reklama a inzercia 597,55 597,55 
637004 - Všeobecné služby 213,07 213,07 
637010 - Na úlohy výskumu a vývoja 4 090,27 4 090,27 
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 36 234,95 36 234,95 
641012 - Transfery ostatným subjektom VS 14 770,93 14 770,93 
711003 - Kapit. výdavky - nákup softvéru 191 983,54 191 983,54 
713003 - Kapit. výdavky - nákup telekomunikačnej techniky 658 898,14 658 898,14 
713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 55 372,62 55 372,62 
716000 - Kapit. výdavky - prípravná a proj. dokumentácia 196 391,83 196 391,83 
717002 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia stavieb 1 213 789,71 1 213 789,71 
718002 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia výpočt. 
techniky 397 677,92 397 677,92 
718003 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia telekom. 
techniky 9 135,29 9 135,29 

11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 542 658,37 542 658,27 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 34 047,19 34 047,19 
621000 - Poistné do VšZP 13 627,74 13 627,74 
632001 - Energie 92,12 92,12 
632002 - Vodné, stočné 3,23 3,23 
632004 - Komunikačná infraštruktúra 1 580,76 1 580,76 
633002 - Výpočtová technika 731,63 731,53 
633006 - Všeobecný materiál 277,60 277,60 
633009 - Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 167,82 167,82 
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 207,60 207,60 
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 919,64 1 919,64 
637003 - Propagácia, reklama a inzercia 105,45 105,45 
637004 - Všeobecné služby 37,60 37,60 
637010 - Na úlohy výskumu a vývoja 557,83 557,83 
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 122,13 6 122,13 
641012 - Transfery ostatným subjektom VS 2 606,63 2 606,63 
711003 - Kapit. výdavky - nákup softvéru 33 879,45 33 879,45 
713003 - Kapit. výdavky - nákup telekomunikačnej techniky 116 276,14 116 276,14 
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713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 9 771,65 9 771,65 
716000 - Kapit. výdavky - prípravná a proj. dokumentácia 34 657,41 34 657,41 
717002 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia stavieb 284 376,64 284 376,64 
718003 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia telekom. 
techniky 1 612,11 1 612,11 
45 - Vlastné zdroje 6 062 393,98 6 054 060,24 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 1 648 700,97 1 648 700,97 
621000 - Poistné do VšZP 34 029,74 34 029,74 
623000 - Poistné do ostat. zdrav.poisťovní 35 372,01 35 372,01 
625001 - Poistné do SP na nemocenské poist. 29 346,78 29 346,78 
625002 - Poistné do SP na starobné poistenie 240 595,52 240 595,52 
625003 - Poistné do SP na úrazové poist. 20 747,72 20 747,72 
625004 - Poistné do SP na invalid. poist. 53 644,90 53 644,90 
625005 - Poistné do SP na poist. v nezamest. 17 690,83 17 690,83 
625007 - Poistné do SP na RFS 106 803,84 106 803,84 
627000 - Príspevok do DDP 730,46 730,46 
631001 - Tuzemské cestovné 13 365,81 13 365,81 
631002 - Zahraničné cestovné 21 837,11 21 837,11 
632001 - Energie 280 657,16 280 657,16 
632002 - Vodné, stočné 160 426,61 160 426,61 
632003 - Poštovné a telekom. služby 75 964,89 75 964,89 
632004 - Komunikačná infraštruktúra 13 866,79 13 866,79 
633001 - Interiérové vybavenie 326 941,34 326 941,34 
633002 - Výpočtová technika 52 728,92 52 728,92 
633003 - Telekomunikačná technika 15 650,30 15 650,30 
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 4 679,17 4 679,17 
633006 - Všeobecný materiál 245 520,70 245 520,70 
633008 - Krv a krvné výrobky 1 034,00 1 034,00 
633009 - Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 6 863,89 6 836,39 
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 3 265,11 3 265,11 
633013 - Softvér 913,60 913,60 
633015 - Palivá ako zdroj energie 1 073,54 1 073,54 
633016 - Reprezentačné 4 720,20 4 740,20 
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 33 495,36 33 495,36 
634002 - Servis, údrţba, opravy motor. vozidiel 8 369,56 8 169,56 
634003 - Poistenie motor. vozidiel 336,99 336,99 
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 691,20 691,20 
634005 - Karty, známky, poplatky na motor.vozidlá 8 400,61 840,61 
635002 - Údržba výpočtovej techniky 2 439,13 2 439,13 
635004 - Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 54 646,38 54 646,38 
635006 - Údržba budov, objektov alebo ich častí 115 673,67 115 673,67 
635009 - Údržba softvéru 25 140,58 25 140,58 
636001 -Nájom budov, objektov alebo ich častí 2 277,33 2 277,33 
636002 - Nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 19 037,11 19 037,11 
636002 - Nájom špec. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 132,00 132,00 
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 3 602,78 3 602,78 
637003 - Propagácia, reklama a inzercia 6 272,64 6 272,64 
637004 - Všeobecné služby 428 574,67 428 574,67 
637007 - Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným 
zamestnancom 2 764,30 2 764,30 
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637011 - štúdie , expertízy, posudky 35 544,47 35 544,47 
637012 - Poplatky a odvody 25 241,17 24 548,14 
637014 - Stravovanie 132 601,26 132 601,26 
637015 - Poistné 2 005,86 2 005,86 
637021 - Refundácie 1 296,00 1 296,00 
637023 - Kolkové známky 186,50 186,50 
637024 - Vyrovnanie kurzových rozdielov 0,00 102,19 
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 50 231,48 50 231,48 
637029 - Manká a škody 0,00 23,80 
637031 - Pokuty a penále 1 319,19 1 319,19 
637035 - Dane 200 700,87 200 700,87 
637036 - Reprezentačné výdavky 54,00 54,00 
642006 - Členské príspevky 1 500,00 1 500,00 
642011 - Príspevky odborovej organizácii 2 766,64 2 766,64 
642014 - Príspevky jednotlivcovi 14 536,50 14 536,50 
642036 - Na štipendiá 209 310,00 209 310,00 
644002 - Príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu. 243 050,00 243 050,00 
649003 - Príspevky medzinárod. Organizácii 3 122,00 3 122,00 
711001 - Kapit. výdavky - nákup pozemkov 960,00 960,00 
711003 - Kapit. výdavky - nákup softvéru 14 102,70 14 102,70 
713001 - Kapit. výdavky - nákup interiér. Vybavenia 12 368,60 12 368,60 
713002 - Kapit. výdavky - nákup výpočtovej techniky 20 349,66 20 349,66 
713003 - Kapit. výdavky - nákup telekomunikačnej techniky 185 983,26 185 983,26 

713004 - Kapit. výdavky - nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení 36 261,01 36 261,81 
714001 - Kapit. výdavky - nákup osobných automobilov 11 290,00 11 290,00 
717002 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia stavieb 673 423,63 673 423,63 
718004 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia prev. strojov 
prístrojov a zariadení 51 456,56 51 456,56 
718006 - Kapit. výdavky - rekonštrukcia a modernizácia softvéru 3 706,40 3 706,40 
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované 
príjmy 0,00 360 885,21 
611000 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 0,00 29 944,00 
621000 - Poistné do VšZP 0,00 9 528,80 
631001 - Tuzemské cestovné 0,00 2 929,58 
631002 - Zahraničné cestovné 0,00 47 298,24 
632001 - Energie 0,00 118 952,19 
632002 - Vodné, stočné 0,00 7 136,93 
632003 - Poštovné a telekom. služby 0,00 8 121,45 
633003 - Telekomunikačná technika 0,00 172,00 

633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 0,00 479,00 
633006 - Všeobecný materiál 0,00 53 125,30 
633013 - Softvér 0,00 171,41 
633016 - Reprezentačné 0,00 67,00 
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 0,00 3 783,56 
634003 - Poistenie motor. vozidiel 0,00 420,97 
635002 - Údržba výpočtovej techniky 0,00 130,48 
635004 - Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0,00 5 059,19 
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 0,00 2 124,44 
637007 - Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným 
zamestnancom 0,00 6 662,70 
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637011 - štúdie , expertízy, posudky 0,00 1 608,38 
637012 - Poplatky a odvody 0,00 5,20 
637024 - Vyrovnanie kurzových rozdielov 0,00 492,51 
637026 - Odmeny a príspevky 0,00 16 000,00 
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 0,00 20 641,10 
641012 - Transfery ostatným subjektom VS 0,00 26 030,78 
Výdavky 16 874 601,05 17 136 160,26 
 

V oblasti bežných výdavkov najväčší objem tvoria výdavky na mzdy a platy 
(47,28 %), súvisiace poistné a odvody do poisťovní predstavuje 15,30 %, výdavky 
na služby tvorili 10,34 %, výdavky na energie poštovné a komunikačnú 
infraštruktúru predstavujú 9,15 % a na nákup materiálu 9,08 % z celkového 
objemu vynaložených bežných výdavkov. 
 

Štruktúra bežných výdavkov v roku 2012
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620 Poistné a odvody do poisťovní

611 Tarifný plat, osobný plat,
základný plat, funkčný plat
631 Cestovné

632 Energie, poštovné a kom.
infraštruktúra
633 Nákup materiálu

634 Nákup materiálu a opravy
autodoprava
635 Opravy a údržba

636 Nájomné

637 Služby

640 Príspevky, členské a štipendiá

 

 

V oblasti kapitálových výdavkov najväčší objem tvoria výdavky na realizáciu 
stavieb a ich technické zhodnotenie (44,78 %) a výdavky na nákup strojov 
prístrojov a zariadení (35,74 %), čo súvisí najmä s ukončením 2 investičných 
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov na Fakulte zdravotníctva 
v Banskej Bystrici. 
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Štruktúra kapitálových výdavkov v roku 2012
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14.3 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2012 

V roku 2012 vykázala Slovenská zdravotnícka univerzita hospodársky 
výsledok po zdanení – stratu v celkovom objeme 2 425 846,82 eur, čo v porovnaní 
s rokom 2011 predstavuje nárast o 300 616,94 eur t.j. nárast o 12,39 %.  

Uvedený nepriaznivý stav je spôsobený najmä medziročným zvýšeným 
čerpaním nákladov celkom o 1 349 187,66 eur pri súčasnom zvýšení výnosov 
o 1 048 570,72 eur. Výrazné zvýšenie nákladov bolo vykázané najmä v položke 
Spotrebované nákupy (nárast o 575 762,21 eur), a to najmä z dôvodu vybavenia 
inventárom viacúčelového zariadenia v Banskej Bystrici, ktoré v pôvodnom projekte 
absentovalo. Zvýšené náklady sú takisto v položke Opravy a udržovanie 
o 163 922,23 eur, v položke Služby o 183 965,81 eur. Výrazný nárast v položke 
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (o 860 298,92 eur) z dôvodu 
zaradenia do užívania dlhodobého majetku lineárneho urýchľovača v Trenčíne, ale 
aj technického zhodnotenia budovy Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici a 
viacúčelového zariadenia v Banskej Bystrici korešponduje so súčasným zvýšením 
výnosov (o 824 393,80 eur), nakoľko uvedený majetok bol z väčšej časti obstaraný 
z dotácií. Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti narástli o 329 357,03 
eur z dôvodu povinnosti organizácie účtovať o zákonných rezervách, ktoré 
v minulosti vykázané neboli. 

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu poklesli o 55 093,32 eur, 
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy zaznamenali 
nárast o 764 752,10 eur. 
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Prehľad výsledkov hospodárenia SZU k 31.12. 2012 (v eur) 

 
Účet Názov  Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 

(2012 - 
2011) 

Index 

50 Spotrebované nákupy (r. 2 až r. 5) 2 027 468,27 2 603 230,48 575 762,21 1,28 
501 Spotreba materiálu 1 024 890,81 1 585 438,67 560 547,86 1,55 
502 Spotreba energie 974 167,23 1 004 553,45 30 386,22 1,03 
504 Predaný tovar 28 410,23 13 238,36 -15 171,87 0,47 
51 Služby (r. 7 až r. 10) 846 516,93 1 212 036,11 365 519,18 1,43 
511 Opravy a udržiavanie 58 608,20 222 530,43 163 922,23 3,80 
512 Cestovné 79 024,61 95 690,58 16 665,97 1,21 
513 Náklady na reprezentáciu 3 329,66 4 294,83 965,17 1,29 
518 Ostatné služby 705 554,46 889 520,27 183 965,81 1,26 
52 Osobné náklady  8 872 127,79 7 896 573,59 975 554,20 0,89 
521 Mzdové náklady 6 516 883,18 5 899 053,74 -617 829,44 0,91 
524 Zákonné sociálne poistenie 2 083 074,30 1 878 026,27 -205 048,03 0,90 
525 Ostatné sociálne poistenie 311,28 276,92 -34,36 0,89 
527 Zákonné sociálne náklady 271 859,03 119 216,66 -152 642,37 0,44 
53 Dane a poplatky  61 248,23 78 153,07 16 904,84 1,28 
532 Daň z nehnuteľností 19 089,36 21 840,06 2 750,70 1,14 
538 Ostatné dane a poplatky 42 158,87 56 313,01 14 154,14 1,34 
54 Ostatné nákl. na prev. činnosť  346 236,16 425 446,62 79 210,46 1,23 
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania 3 130,45 2 429,29 -701,16 0,78 
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 1 129,65 737,31 -392,34 0,65 
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 341 976,06 422 280,02 80 303,96 1,23 
55 Odpisy,rezervy a oprav.pol. z 

prev,fin.činn.,čas.r 
1 420 041,69 2 609 697,64 1 189 655,95 1,84 

551 Odpisy dlhodobého HM a NM 1 420 041,69 2 280 340,61 860 298,92 1,61 
552 Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti 0,00 329 357,03 329 357,03 1,00 
56 Finančné náklady  47 465,43 16 286,68 -31 178,75 0,34 
562 Úroky 67,25 0,00 -67,25 0,00 
563 Kurzové straty 3 816,30 752,74 -3 063,56 0,20 
568 Ostatné finančné náklady 43 581,88 15 310,14 -28 271,74 0,35 
569 Manká a škody na finančnom majetku 0,00 223,80 223,80 1,00 
57 Mimoriadne náklady  0,00 0,00 0,00   
58 Nákl.na transfery a nákl. z odvodu príjmov 0,00 0,00 0,00   
Účt. skupiny 50-58 celkom 13 621 104,50 14 841 424,19 1 220 319,69 1,09 
  
60 Tržby za vlastné výkony a tovar  4 423 797,58 4 009 332,38 414 465,20 0,91 
602 Tržby z predaja služieb 4 371 078,26 3 963 626,20 -407 452,06 0,91 
604 Tržby za tovar 52 719,32 45 706,18 -7 013,14 0,87 
64 Ost. výnosy z prev. činn.  57 438,11 75 822,30 18 384,19 1,32 
641 Tržby z predaja DNM a DHM 2 850,00 1 143,13 -1 706,87 0,40 
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 65,37 65,37 1,00 
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 54 588,11 74 613,80 20 025,69 1,37 
66 Finančné výnosy  3 264,25 639,58 -2 624,67 0,20 
662 Úroky 493,05 97,39 -395,66 0,20 
663 Kurzové zisky 2 771,20 542,19 -2 229,01 0,20 
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Účet Názov  Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 
(2012 - 
2011) 

Index 

67 Mimoriadne výnosy  627,31 90,23 -537,08 0,14 
672 Náhrady škôd 627,31 90,23 -537,08 0,14 
68 Výnosy z transferov a rozp.príj. v ROPO  7 010 747,37 8 458 560,85 1 447 813,48 1,21 
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu 
6 237 318,35 6 182 225,03 -55 093,32 0,99 

682 Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR 312 202,47 1 136 596,27 824 393,80 3,64 
683 Výnosy z bežných transferov od ost. subj. VS 118 136,87 882 888,97 764 752,10 7,47 
684 Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS 31 663,50 137 706,77 106 043,27 4,35 
687 Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo 

VS 
178 080,66 119 143,81 -58 936,85 0,67 

688 Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo 
VS 

133 345,52 0,00 -133 345,52 0,00 

Výnosy celkom  11 495 874,62 12 544 445,34 1 048 570,72 1,09 
  
Výsledok hospodárenia pred zdan.  -2 125 229,88 -2 296 978,85 -171 748,97 1,08 
591 Splatná daň z príjmov 0,00 128 867,97 128 867,97 1,00 
Výsledok hosp. po zdanení  -2 125 229,88 -2 425 846,82 -300 616,94 1,14 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sleduje svoje náklady, výnosy 
a výsledok hospodárenia v súlade s platnými predpismi v členení  náklady na hlavnú 
a podnikateľskú činnosť oddelene. Oddelené sledovanie hlavnej a podnikateľskej 
činnosti dáva ucelený pohľad na ekonomickú efektívnosť jednotlivých činností. 

HLAVNÁ ČINNOSŤ 
V oblasti výnosov z hlavnej činnosti zaznamenala Slovenská zdravotnícka 

univerzita v celkovom hodnotení medziročný mierny nárast o 3,57 %, a to najmä 
v dôsledku výrazného nárastu Výnosov z kapitálových transferov, ktoré súvisia 
s masívnym zaradením a odpisovaním dlhodobého majetku. Pokles je vykázaný 
v položke Tržby z predaja služieb celkovo o 31,50 %, jednak z dôvodu nesprávneho 
vykazovania niektorých výnosov patriacich do podnikateľskej činnosti vo výnosoch 
z hlavnej činnosti v minulom účtovnom období (o 680 003,06 eur t.j. 19,69 %) 
a jednak z dôvodu celkového poklesu týchto tržieb z dôvodu nižšieho inkasa 
poplatkov od študentov. 

V sledovanom období vzrástli náklady na hlavnú činnosť oproti roku 2011 
o 9,69 %. Výrazné zvýšenie nákladov bolo vykázané najmä v položke Spotrebované 
nákupy (nárast o 18,34 %), a to najmä z dôvodu vybavenia inventárom 
viacúčelového zariadenia v Banskej Bystrici. Zvýšené náklady boli čerpané vo 
všetkých položkách patriacich do skupiny Služby, Opravy a udržovanie narástli 
medziročne o 278,48 %, Cestovné o 18,67 %, Ostatné služby o 14,51 % z dôvodu 
nesprávneho vykazovania niektorých nákladov patriacich do podnikateľskej činnosti 
v nákladoch z hlavnej činnosti v minulom účtovnom období (NZZ). Nárast v položke 
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (o 104,03 %) z dôvodu 
zaradenia do užívania dlhodobého majetku lineárneho urýchľovača v Trenčíne, ale 
aj technického zhodnotenia budovy Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici a 
viacúčelového zariadenia v Banskej Bystrici korešponduje so súčasným zvýšením 
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výnosov, nakoľko uvedený majetok bol z väčšej časti obstaraný z dotácií. Nárast 
položky Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti súvisí s povinnosťou 
organizácie tvoriť zákonné rezervy, ktoré v minulosti vykázané neboli. 

Pozitívnym javom je pokles u najväčšej nákladovej položky, ktorou sú Osobné 
náklady o 7,34 %, ktorý je dôsledkom v minulom roku prijatých optimalizačných 
opatrení v oblasti zamestnanosti. Aj po ich zavedení najvyšší podiel v štruktúre 
nákladov za hlavnú činnosť za rok 2012 na SZU tvorili Osobné náklady, ktoré 
predstavujú 56,69 % všetkých nákladov z hlavnej činnosti univerzity.  

V hlavnej činnosti univerzita vykázala k 31.12.2012 hospodársky výsledok – 
stratu vo výške 2 975 231,34 eur, čo predstavuje jej prehĺbenie v porovnaní 
s minulým rokom o 849 943,30 eur t.j. o 39,99 %. 
 
 

Prehľad výsledkov hospodárenia z hlavnej činnosti SZU k 31.12. 2012 (v 
eur) 

 
Účet Názov  Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 

(2012 - 2011) 
Index 

50 Spotrebované nákupy  1 751 400,81 2 073 382,80 321 981,99 1,18 
501 Spotreba materiálu 917 286,44 1 225 189,72 307 903,28 1,34 
502 Spotreba energie 834 114,37 848 193,08 14 078,71 1,02 
51 Služby 784 928,41 1 037 849,57 252 921,16 1,32 
511 Opravy a udržiavanie 51 234,79 193 915,20 142 680,41 3,78 
512 Cestovné 79 024,61 93 777,05 14 752,44 1,19 
513 Náklady na reprezentáciu 3 329,66 4 294,83 965,17 1,29 
518 Ostatné služby 651 339,35 745 862,49 94 523,14 1,15 
52 Osobné náklady  8 488 572,15 7 865 461,36 -623 110,79 0,93 
521 Mzdové náklady 6 220 434,76 5 869 549,32 -350 885,44 0,94 
524 Zákonné sociálne poistenie 1 996 697,05 1 876 537,82 -120 159,23 0,94 
525 Ostatné sociálne poistenie 311,28 276,92 -34,36 0,89 
527 Zákonné sociálne náklady 271 129,06 119 097,30 -152 031,76 0,44 
53 Dane a poplatky 54 518,26 57 263,62 2 745,36 1,05 
532 Daň z nehnuteľností 16 402,73 16 402,73 0,00 1,00 
538 Ostatné dane a poplatky 38 115,53 40 860,89 2 745,36 1,07 
54 Ostatné nákl. na prev. činnosť 346 116,51 423 980,95 77 864,44 1,22 
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania 3 130,45 963,64 -2 166,81 0,31 
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 1 129,65 737,31 -392,34 0,65 
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 341 856,41 422 280,00 80 423,59 1,24 
55 Odpisy,rezervy a oprav.pol. z 

prev,fin.činn.,čas.r 
1 176 956,81 2 401 400,47 1 224 443,66 2,04 

551 Odpisy dlhodobého HM a NM 1 176 956,81 2 073 317,41 896 360,60 1,76 
552 Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti 0,00 328 083,06 328 083,06 1,00 
56 Finančné náklady  47 465,43 16 008,81 -31 456,62 0,34 
562 Úroky 67,25 0,00 -67,25 0,00 
563 Kurzové straty 3 816,30 752,74 -3 063,56 0,20 
568 Ostatné finančné náklady 43 581,88 15 256,07 -28 325,81 0,35 
57 Mimoriadne náklady  0,00 0,00 0,00   
58 Nákl.na transfery a nákl. z odvodu príjmov 0,00 0,00 0,00   
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Účet Názov  Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 
(2012 - 2011) 

Index 

Účt. skupiny 50-58 celkom 12 649 958,38 13 875 347,58 1 225 389,20 1,10 
  
60 Tržby za vlastné výkony a tovar  3 452 732,11 2 365 276,99 -1 087 455,12 0,69 
602 Tržby z predaja služieb 3 452 732,11 2 365 276,99 -1 087 455,12 0,69 
604 Tržby za tovar 0,00 0,00 0,00   
64 Ost. výnosy z prev. činn.  57 438,11 75 548,59 18 110,48 1,32 
641 Tržby z predaja DNM a DHM 2 850,00 1 143,13 -1 706,87 0,40 
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 54 588,11 74 405,46 19 817,35 1,36 
66 Finančné výnosy  3 125,44 639,58 -2 485,86 0,20 
662 Úroky 0,00 97,39 97,39 1,00 
663 Kurzové zisky 3 125,44 542,19 -2 583,25 0,17 
67 Mimoriadne výnosy  627,31 90,23 -537,08 0,14 
672 Náhrady škôd 627,31 90,23 -537,08 0,14 
68 Výnosy z transferov a rozp.príj. v ROPO  7 010 747,37 8 458 560,85 1 447 813,48 1,21 

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu 

6 237 318,35 6 182 225,03 -55 093,32 0,99 

682 Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR 312 202,47 1 136 596,27 824 393,80 3,64 
683 Výnosy z bežných transferov od ost. subj. VS 118 136,87 882 888,97 764 752,10 7,47 
684 Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS 31 663,50 137 706,77 106 043,27 4,35 
687 Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo 

VS 
178 080,66 119 143,81 -58 936,85 0,67 

688 Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS 133 345,52 0,00 -133 345,52 0,00 
Účt.tr.6 celkom 10 524 670,34 10 900 116,24 375 445,90 1,04 
  
Výsledok hospodárenia pred zdan.  -2 125 288,04 -2 975 231,34 -849 943,30 1,40 
591 Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 0,00   
Výsledok hosp. po zdanení  -2 125 288,04 -2 975 231,34 -849 943,30 1,40 
 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
V prípade podnikateľskej činnosti prevádzkovanej Slovenskou zdravotníckou 

univerzitou došlo medziročne k výraznému rastu výnosov spôsobeného hlavne 
z dôvodu nesprávneho vykazovania niektorých výnosov patriacich do podnikateľskej 
činnosti vo výnosoch z hlavnej činnosti v minulom účtovnom období (tržby z NZZ 
797 883,42). Výpadok tržieb za stravovanie (134 404,63 eur), ktoré pozastavilo 
prevádzku v septembri 2011 len čiastočne nahradili zvýšené tržby za prenájom (43 
664,15 eur), mierne zníženie tržieb bolo zaznamenané aj v položkách: 
- Tržby podnikateľskej činnosti - expertízna činnosť  
- Tržby parkoviska  
- Tržby za kopírovanie  
- Tržby za športoviská  
- Tržby za predaný tovar  

V oblasti nákladov bol zaznamenaný celkový pokles o 5 069,51 eur, a to aj 
napriek skutočnosti, že v minulom období boli nesprávne vykazované niektoré 
náklady patriace do podnikateľskej činnosti (NZZ).  
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V podnikateľskej činnosti univerzita vykázala k 31.12.2012 hospodársky 
výsledok po zdanení – zisk vo výške 549 384,52 eur. 
 
 

Prehľad výsledkov hospodárenia z podnikateľskej činnosti SZU k 31.12. 2012  

(v eur) 

 
Účet Názov  Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 

(2012 - 
2011) 

Index 

50 Spotrebované nákupy  276 067,46 529 847,68 253 780,22 1,92 
501 Spotreba materiálu 107 604,37 360 248,95 252 644,58 3,35 
502 Spotreba energie 140 052,86 156 360,37 16 307,51 1,12 
504 Predaný tovar 28 410,23 13 238,36 -15 171,87 0,47 
51 Služby 61 588,52 174 186,54 112 598,02 2,83 
511 Opravy a udržiavanie 7 373,41 28 615,23 21 241,82 3,88 
512 Cestovné 0,00 1 913,53 1 913,53 1,00 
513 Náklady na reprezentáciu 0,00 0,00 0,00   
518 Ostatné služby 54 215,11 143 657,78 89 442,67 2,65 
52 Osobné náklady  383 555,64 31 112,23 -352 443,41 0,08 
521 Mzdové náklady 296 448,42 29 504,42 -266 944,00 0,10 
524 Zákonné sociálne poistenie 86 377,25 1 488,45 -84 888,80 0,02 
525 Ostatné sociálne poistenie 0,00 0,00 0,00   
527 Zákonné sociálne náklady 729,97 119,36 -610,61 0,16 
53 Dane a poplatky 6 729,97 20 889,45 14 159,48 3,10 
532 Daň z nehnuteľností 1 665,87 5 437,33 3 771,46 3,26 
538 Ostatné dane a poplatky 5 064,10 15 452,12 10 388,02 3,05 
54 Ostatné nákl. na prev. činnosť 119,65 1 465,67 1 346,02 12,25 
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania 119,65 1 465,65 1 346,00 12,25 
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0,00 0,00   
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,00 0,02 0,02   
55 Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prev,fin.činn. 243 084,88 208 297,17 -34 787,71 0,86 
551 Odpisy dlhodobého HM a NM 243 084,88 207 023,20 -36 061,68 0,85 
552 Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti 0,00 1 273,97 1 273,97 1,00 
56 Finančné náklady  0,00 277,87 277,87   
562 Úroky 0,00 0,00 0,00   
563 Kurzové straty 0,00 0,00 0,00   
568 Ostatné finančné náklady 0,00 54,07 54,07   
569 Manká a škody na finančnom majetku 0,00 223,80 223,80   
57 Mimoriadne náklady  0,00 0,00 0,00   
58 Nákl.na transfery a nákl. z odvodu príjmov 0,00 0,00 0,00   
Účt. skupiny 50-58 celkom 971 146,12 966 076,61 -5 069,51 0,99 
   
60 Tržby za vlastné výkony a tovar  971 065,47 1 644 055,39 672 989,92 1,69 
602 Tržby z predaja služieb 918 346,15 1 598 349,21 680 003,06 1,74 
604 Tržby za tovar 52 719,32 45 706,18 -7 013,14 0,87 
64 Ost. výnosy z prev. činn.  0,00 273,71 273,71   
641 Tržby z predaja DNM a DHM 0,00 0,00 0,00   
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Účet Názov  Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 
(2012 - 
2011) 

Index 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 65,37 65,37   
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 0,00 208,34 208,34   
66 Finančné výnosy  138,81 0,00 -138,81 0,00 
662 Úroky 0,00 0,00 0,00   
663 Kurzové zisky 138,81 0,00 -138,81 0,00 
67 Mimoriadne výnosy  0,00 0,00 0,00   
672 Náhrady škôd 0,00 0,00 0,00   
Účt.tr.6 celkom 971 204,28 1 644 329,10 673 124,82 1,69 
  
Výsledok hospodárenia pred zdan.  58,16 678 252,49 678 194,33 11 661,84 
591 Splatná daň z príjmov 0,00 128 867,97 128 867,97 1,00 
Výsledok hosp. po zdanení  58,16 549 384,52 549 326,36 9 446,09 
 
 
 

14.4 VYBRANÉ ÚDAJE ZO SÚVAHY K 31. 12. 2012 

 
STRANA AKTÍV Bežné účtovné obdobie Bezprostredne  

predchádzajúce  
obdobie 

Brutto Korekcia Netto 

Neobežný majetok 44 904 
992,09 

21 479 
483,61 

23 425 
508,48 

19 784 383,86 

Dlhodobý nehmotný majetok 569 320,48 320 477,67 248 842,81 297 235,63 
Dlhodobý hmotný majetok 44 335 671,61 21 159 005,94 23 176 665,67 19 487 148,23 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obežný majetok 2 223 078,38 0,00 2 223 078,38 3 172 130,10 
Zásoby 52 986,96 0,00 52 986,96 35 153,42 
Zúčt. medzi subjektmi verejnej správy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 3 100,31 
Krátkodobé pohľadávky 228 438,01 0,00 228 438,01 345 930,62 
Finančné účty 1 941 653,41 0,00 1 941 653,41 2 787 945,75 
Časové rozlíšenie 9 922,40 0,00 9 922,40 237 602,17 
Náklady budúcich období 9 922,40 0,00 9 922,40 21 878,62 
Príjmy budúcich období 0,00 0,00 0,00 215 723,55 
Vzťahy k účtom klientov štát.pokladnice 0,00 0,00 0,00 0,00 
Majetok spolu 47 137 992,87 21 479 483,61 25 658 509,26 23 194 116,13 
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STRANA PASÍV Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce  

obdobie 
Vlastné imanie 6 955 007,74 9 380 854,56 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 
Fondy 431,52 431,52 
Výsledok hospodárenia, z toho: 6 954 576,22 9 380 423,04 

nevysporiadaný výsledok hospod.min.rokov 9 380 423,04 11 505 652,92 
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -2 425 846,82 -2 125 229,88 

Záväzky 17 889 309,37 13 161 874,12 
Rezervy 328 317,83 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej verejnej 

správy 
10 604 960,94 8 504 840,74 

Dlhodobé záväzky 133 056,37 122 273,34 
Krátkodobé záväzky 6 822 974,23 4 534 760,04 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 814 192,15 651 387,45 
Výdavky budúcich období 0,00 3 348,73 
Výnosy budúcich období 814 192,15 648 038,72 

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 0,00 0,00 
Vlastné imanie a záväzky 25 658 509,26 23 194 116,13 
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15. SYSTÉM KVALITY 
 
 Hodnotenie kvality vzdelávania 
 

Vedenie univerzity  raz ročne predkladá vedeckej rade univerzity správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti. V akademickom roku 2012/2013 umožnilo vedenie  
univerzity v anonymných dotazníkoch študentom aj aby podali návrh na vyučovanie 
nových predmetov, podať návrhy na zvýšenie počtu hodín (alebo zníženie počtu 
hodín) v niektorých predmetoch. 
Väčšina otázok má slúžiť na zhodnotenie úrovne vyučovania, čo dokladujú aj 
nasledovné grafy. 
 
Sprístupňujú vyučujúci jednotlivých predmetov problematiku na primeranej úrovni? 
 

 
 
Využívali vyučujúci na prednáškach praktické príklady a technické pomôcky? 
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Umožňujú Vám vyučujúci vyjadriť Váš názor v priebehu výučby ? 
 

 
 
 
Máte možnosti individuálnych konzultácií s vyučujúcimi? 
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Je študijný materiál, ktorý Vám vyučujúci odporúčajú dostupný? 
 

 
 
 
Sú cvičenia v odborných učebniach vyhovujúce? 
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Sú podmienky klinickej praxe a prístup k výkonom vyhovujúce? 
 

 
 

Študenti však mali možnosť vyjadriť sa k existujúcej odbornej literatúre 
a k ďalším otázkam. V dotazníku mohli uviesť akékoľvek pripomienky, konštruktívne 
návrhy a podnety na zlepšenie kvality štúdia. 
 
 
 
Tvorivá činnosť 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave kladie vysoký dôraz na kvalitu 
vykonávanej výskumnej činnosti, porovnateľnosť a medzinárodnú akceptovateľnosť 
experimentálnych výsledkov získaných vo svojich výskumných pracoviskách 
a laboratóriách, rovnako ako na dodržiavanie etických zásad vedeckej a výskumnej 
činnosti.  
 
JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK SZU)   

 
Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria 

čiastkové systémy kvality zastrešené podľa:  
 ISO/IEC 17025:2005, 
 Správna laboratórna prax (SLP),   
 Správna výrobná prax (SVP),  
 Správna klinická praxa (SKP),  
 zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch    
 zákon o metrológií.     

 
 
 
PREHĽAD SYSTÉMOV KVALITY 
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Systém kvality/Pracovisko Reg.č. Platnosť osvedčenia Stav 

k 12/2012 
SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX (SLP) 

CENTRUM 
TESTOVACÍCH 

LABORATÓRIÍ SZU 
 

Lab. toxikológie 

G 036 14.07.2009 - 14.07.2013   platné Lab. ichtyológie 
Lab. imunotoxikológie 
Experimentálne zverince 

SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX (SVP) 
Lab. imunotoxikológie SK/023V/2012 25.06.2012 - 25.06.2015 platné 
FARMACEUTICKÉ SKÚŠANIE 
Lab. imunotoxikológie Š-07/09 od 28.04.2009 platné 
SPRÁVNA KLINICKÁ PRAX (SKP) 
Jednotka klinického skúšania liekov   od 16.3.2006 platné 
AKREDITÁCIA  
SL  NRC DIOX S 111 16.02.2011 - 16.02.2015   platné 

ML KMaPCH 

Lab. pre fagotypizáciu salmonel NRC FS 

M-006 8.06.2012 - 8.06.2016  
 platné 

Lab. humánnych bakteriálnych 
patogénov NRC ZPM 

Lab. kontroly sterilizácie 

Servisné služby 

Prípravovňa 
kultivačných 
médií 
Umývarne 
laboratórneho skla 

Lab. pre vírusové hepatitídy NRC VH 
Lab. pre enterovírusy NRC IEV 
Lab. pre  HIV/AIDS NRC HIV/AIDS 
Lab. pre prionové choroby    NRC PCH/PVN 

ML KIAB 
Laboratórium imunológie 

M-013 03.10.2010 - 03.10.2014   platné SCOT 
Lab.experimentálnej a klinickej biochémie 

 
JZK zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich 

vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu. Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia „TOP 
manažér kvality za rok 2007“. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

http://new.szu.sk/userfiles/image/utvary/rektorat/System_kvality/img673.jpg�
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Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti 
výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako 
aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných 
domácich a medzinárodných projektov a aj k zvýšenej kvalite pedagogickej činnosti. 
 
 
CENTRUM PRE PODPORU PROJEKTOV 

  
Na Slovenskej zdravotníckej univerzite aktívne pôsobí Centrum pre 

podporu projektov, ktorého činnosť zabezpečujú štyria pracovníci, vrátane 
vedúceho. 
Úlohy Centra pre podporu projektov sú nasledovné: 
Metodická podpora pri realizácii projektov 
Identifikácia možných zdrojov a tém projektov 

• Koordinácia predkladania žiadostí o príspevok a prípravy projektov  
Tvorba nových projektov 

• Metodická podpora pri zostavení logickej plánovacej matice projektového 
zámeru, rozpočtu  

• Zabezpečovanie vybraných príloh  
Podpora rozbiehajúcich sa projektov (predbežne schválených) 

1. Konzultácie k návrhom zmlúv a rozpočtov  
2. Zabezpečovanie potvrdení k zmluve o poskytnutí príspevku/grantu  

Podpora realizovaných projektov 
1. Sledovanie priebehu realizácie projektov s cieľom identifikácie rizík,  
2. Vedenie evidencie o projektoch. 

 
 
ETICKÉ KOMISIE  
 

Na SZU v Bratislave vykonávajú aktívnu činnosť dve etické komisie, ktoré 
majú za úlohu zabezpečiť dohľad na dodržiavaním všetkých etických zásad  
týkajúcich sa vedecko-výskumnej činnosti. Etické komisie Slovenskej zdravotníckej 
univerzity dôsledne rešpektujú a vo svojej práci uplatňujú zásady Listiny základných 
ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských 
právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňujú aj zásady zakotvené v ďalších 
príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych 
predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a 
ošetrovateľského výskumu. 

Etická komisia pre humánne štúdie a výskum posudzovala domáce a 
zahraničné projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu navrhované a 
riešené na SZU ako z hľadiska etického tak aj medicínskeho. Komisia zabezpečovala 
dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov. K 
posudzovaným klinickým štúdiám, projektom a grantom vydávala stanovisko. V r. 
2012 EK posúdila 3 klinické štúdie, realizované na SZU. Posúdila a vydala súhlasné 
stanovisko pre 2 zahraničné projekty, 2 projekty APVV. Vydala predbežný súhlas k 4 
návrhom projektov v rámci výzvy MZ SR a 2 projektom z iných výziev.  

Okrem uvedeného posúdila na každom svojom zasadnutí viacero 
doplňujúcich dokumentov k jednotlivým klinickým štúdiám a projektom (dodatky k 
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protokolom, informácie pre pacientov, informované súhlasy a iné). Komisia zobrala 
na vedomie ďalšie dokumenty, ktoré  súviseli s predkladanými klinickými štúdiami a 
projektmi (oznámenie závažných vedľajších účinkov v zahraničných centrách, 
notifikácie SUSARs, priebežné hlásenia o riešení, záverečné správy a pod.). 

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami hodnotila 
jednotlivé predložené projekty z hľadiska nasledovných legislatívnych požiadaviek 
platných na Slovensku do 31.12. 2012: 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. januára 2009, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely 
alebo na iné vedecké účely,   

- Požiadavky Európskej komisie pre Správnu laboratórnu prax,  
- Medzinárodná etická smernica Svetovej zdravotníckej organizácie pre 

biomedicínsky výskum zahrňujúci experimentálne zvieratá.  
Vypracované odborné stanoviská odosielala na Štátnu veterinárnu 

a potravinovú správu ako podklad pre schválenie projektových pokusov. V priebehu 
roku 2012 bolo celkovo posúdených  16 vedeckých projektov  ktoré v postupoch 
používajú experimentálne zvieratá a okrem toho aj 20 projektov pre regulované 
pokusy vykonávané v rámci  podnikateľskej činnosti. 

 
 
VZDELÁVANIE - ZVYŠOVANIE KVALITY VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
ZAMESTNANCOV 
 

V rámci riešenia projektu Štrukturálnych fondov EÚ „Program rozvoja SZU 
v Bratislave“ (kód ITMS 26140230003) sme okrem ďalších  aktivít pripravili, 
zorganizovali a vykonali nasledujúce aktivity zamerané na skvalitnenie 
vedeckovýskumnej práce na SZU v Bratislave: 
 
1. Trojdňový vzdelávací program zameraný na Skvalitnenie vedeckovýskumnej 
práce učiteľov a postdoktorandov, na ktorom boli odprednášané, 
oddiskutované a prakticky natrénované nasledujúce témy a okruhy problémov: 
- Organizácia vedeckovýskumnej činnosti v SR (zákon o vede), vedecko-výskumná 
činnosť pedagogických pracovníkov (Zákon o vysokých školách), medzinárodné 
kritériá hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti; 

- Príprava, manažment a riadenie projektov – formálne požiadavky (smernica  
SZU); 

- Možnosti a podmienky na vedeckovýskumnú prácu na SZU; 
- Moderné štatistické metódy, vrátane praktického cvičenia; 
- Úloha školiteľa a oponenta  pri príprave a obhajobe bakalárskych, 

magisterských, doktorských diplomových prác; 
- Úloha školiteľa a oponenta pri príprave a obhajobe doktorandských a 

špecializačných prác; 
- Práca s literatúrou, vrátane praktickej ukážky a tréningu s využitím 

plánovaného prístupu do databáz (vyhľadávanie, citovanie - norma), 
Centrálny register záverečných prác; 

- Publikácia výsledkov – zásady prípravy prezentácií a vedeckých publikácií. 
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Vzdelávací program absolvovalo celkove 275 pedagogických pracovníkov, 
zastúpenie za jednotlivé fakulty i podľa vedecko-pedagogických hodností je uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Fakulta Absolventi Dátum 

realizácie 
spolu z toho VŠ z toho doc. z toho 

prof. 
 

LF 193 193 37 22 2.-5.1.2012 
9.-12.1.2012 
13.-18.1.2012 

FVZ 39 39 8 4 14.-17.5.2012 
FOaZOŠ 43 43 14 2 21.-25.5.2012 
 

Uvedený program bol zároveň implementovaný aj do pregraduálnej výuky 
fakúlt SZU ako povinne voliteľný predmet. 
 
2. Vzdelávací kurz zameraný na Skvalitnenie vedecko-výskumnej práce 
doktorandov, na ktorom boli odprednášané, oddiskutované a prakticky 
natrénované nasledujúce témy a okruhy problémov: 

- - Organizácia, zásady a priebeh doktorandského štúdia  
- - Zásady prípravy a písania doktorandskej práce 
- - Etické aspekty biomedicínskeho výskumu 
- - Veda, výskum a biomedicínsky výskum, scientometria 
- - Etické komisie pri posudzovaní biomedicínskeho výskumu 
- - Ochrana duševného vlastníctva  
- - Evidence based medicine 
- - Postup lege a non artis 
- - Práca s literatúrou  
- - Centrálny register záverečných prác 
- - Prezentácia výsledkov – zásady prípravy prednášok 
- - Výber štatistických metód 
- - Praktický nácvik použitia SW SPSS 
- - Práca s laborat. zvieratami vo vedeckom výskume 
- - Demonštrácia experiment.. modelu a exkurzia v akreditovanom zverinci SZU 
 

Fakulta Absolventi 
spolu 

Dátum 
realizácie 

  
FOaZOŠ 25 23.-27.1.2012 

LF 28 23.-27.4.2012 
LF 17 26.-30.3.2012 
FVZ 23 20.-24.2.2012 
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Uvedený kurz bol implementovaný do Zásad doktorandského štúdia na 
jednotlivých fakultách SZU v Bratislave ako povinná, kreditovaná časť 
doktorandského štúdia na SZU v Bratislave. Organizovaný bude 1x v každom 
akademickom roku. 
 
3. V dňoch 17. - 22. júna 2012 sa konala medzinárodná Letná vedecká škola 
(Scientific Summer School) organizovaná SZU v Bratislave, s finančnou 
podporou projektu Štrukturálnych fondov EÚ: “Program rozvoja Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave” (kód ITMS 26140230003), pod patronátom 
významných medzinárodných odborných a vedeckých časopisov: Journal of 
Electrocardiology, Anatolian Journal of Cardiology, Monitor of Medicine SMA a 
Croatian Medical Journal. Podujatie sa uskuotčnilo v krásnom prostredí obce Makov, 
v modernom rekreačnom zariadení SKI Apartmány, ktoré poskytlo všetky 
priestorové i technické podmienky na prácu 5 pracovných skupín počas celého 
týždňa, v ktorom sa toto podujatie konalo. Podujatia sa celkove zúčastnilo 6 
zahraničných lektorov (po jednom z Holandska, Švédska, Rakúska, Turecka, 
Chorvátska a Rumunska), 6 lektorov (z toho 5 zo SZU v Bratislave) a 15 
doktorandov zo Slovenska (všetci zo SZU v Bratislave). Mimo projektu, v pracovných 
skupinách pracovali ďalší 2 slovenskí lektori a 7 zahraničných doktorandov (3 zo 
Švédska, 1 z Rakúska, 1 z Rumunska, 1 z Grécka a 1 z Turecka). Celá komunikácia 
bola realizovaná v anglickom jazyku. Program školy bol zameraný na poskytnutie 
aktuálnych informácií v oblasti prípravy vedeckých projektov, prípravy, tvorby 
a písomného spracovania vedeckých prezentácií a publikácií a zásad medzinárodnej 
vedeckej a výskumnej spolupráce. Po krátkom teoretickom úvode bol kladený dôraz 
najmä na praktický nácvik zručností týkajúcich sa uvedenej problematiky. Konečným 
výstupom bola príprava a prezentácia 5 projektov (každá pracovná skupina 1), s 
následnou kritickou a tvorivou diskusiou. Témy pripravovaných projektov boli 
nasledovné: 

1) Comparing the  incidence of ventilatory associated pneumonia in pediatric 
intesndsive care unit Bratislava usingrecommendations for VAP prevention 
2006 and 2012 

2) Comparison of polychlorinated biphenyls serum concentration in cord blood 
of newborns in 2000 and 2012/2013 in Michalovce district 

3) The effect of sending reminder text messages to patients with primary 
hypertension on blood pressure control rate 

4) The influence of learning of a positive LDLR gene mutation on the 
compliance of patients with hypercholesterolemia 

5) Effects of losing weight by physical activity on BMD and pathological fracture 
risk in obese postmenopausal women 
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Na záver bolo vykonané spoločné vyhodnotenie a všetci účastníci dostali 
účastnícky certifikát. SZU sa bude organizačne podieľať aj na príprave nasledujúcich 
Letných vedeckých škôl. 
 
 
foto 
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16. OSTATNÉ ČINNOSTI 
 

 
 
Zdravotnícke zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity  
 
 

Zdravotnícke zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity pracuje od roku 
2005 v štatúte poliklinika. Prostredníctvom pedagogických a vedeckovýskumných 
zamestnancov poskytuje zdravotnú starostlivosť v pôsobnosti univerzity v 
ambulantnej činnosti a v samostatných zariadeniach spoločných vyšetrovacích a 
liečebných zložiek: 

V ambulantnej zložke poskytuje zdravotnú starostlivosť v 12 odborných 
ambulanciách (ambulancia klinickej imunológie a alergológie; gastroenterologická 
ambulancia; ambulancia pre poruchy metabolizmu a výživy; interná ambulancia; 
nefrologická ambulancia; farmakologická ambulancia; kardiologická ambulancia; 
ambulancia praktického lekára; ambulancia klinickej biochémie; stomatologická 
ambulancia, ambulancia klinickej logopédie a hepatologická ambulancia). 

V akreditovanej laboratórnej časti v samostatných zariadeniach 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v troch odboroch (klinická imunológia, 
alergológia a transplantačné vyšetrenia; klinická mikrobiológia; klinická biochémia). 

Uvedené zložky zdravotníckeho zariadenia poliklinického typu poskytujú 
služby hradené zdravotnými poisťovňami alebo priamou platbou od pacientov. 
Pracovisko má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami. 

V ambulanciách a v laboratóriách pracujú lekári a iní zdravotnícki pracovníci, 
ktorí sa zúčastňujú na riešení významných svetových a európskych projektoch v 
oblasti zdravotníckeho výskumu a tak môžu najnovšie vedecké poznatky uplatňovať 
pri diagnostike a liečbe našich pacientov. 

V roku 2012 v rámci zdravotníckeho zariadenia, ktoré má vo svojej 
pôsobnosti zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni a niektoré vyšetrenia vykonáva 
univerzita ako jediná na Slovensku, bolo vyšetrených celkom 39758 pacientov, z 
toho v ambulantných zložkách 21280 pacientov a v jednotlivých odboroch SVaLZ 
celkom 18478 pacientov. 
 
 
 
Edičná činnosť SZU za rok 2012 
 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa zaoberá aj edičnou 
činnosťou, a to vydávaním vlastných periodík a učebných textov, učebníc 
a konferenčných zborníkov. 

Celkovo SZU vydáva 3 periodiká, a to: Lekársky obzor (je excerptovaný 
v databáze SCOPUS), ďalej  Farmaceutický obzor, Ošetrovateľský obzor 
a internetový časopis Verejné zdravotníctvo.    
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Lekársky obzor v siedmej dekáde vydávania 
 
Lekársky obzor (LO), druhý najdlhšie vydávaný slovenský odborný 

zdravotnícky časopis, v  roku 2012 zavŕšil prvý rok 7. decénia svojej existencie. 
Musel sa vysporiadať s ťažkou ekonomickou situáciou ohrozujúcou vydávanie nášho 
periodika. Preto treba vysloviť hlbokú vďaku vedeniu Slovenskej zdravotníckej 
univerzity (SZU) a zdravotníckemu vydavateľstvu Herba na čele s Mgr. M. Lehkým 
za vynaloženú námahu a trvalé úsilie, ktoré umožnilo prekonať toto kritické obdobie 
s nádejou, že sa ono nebude opakovať. Prerušenie kontinuity vydávania, či nebodaj, 
zánik LO by bolo hanbou a neospravedlniteľným negatívnym zásahom do celej 
slovenskej medicínskej edičnej činnosti. 

V minulom roku vyšiel LO desaťkrát (ročník mal dve dvojčísla: č. 2 – 3 a 7 – 
8) na 460 stranách. Celkový počet príspevkov (138) a ich zameranie uvádza tabuľka 
1. Počet a rozsah nosných rubrík časopisu: editorialy, pôvodné práce vrátane 
kazuistík, prehľady, miniatlasy medicíny, medicína na webe sa v predchádzajúcich 
rokoch stabilizovali.    

 
Tabuľka 1. Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor v r. 2012 

podľa čísel január I až december XII 
 
 

Príspevok Číslo časopisu 
Číslo Rubrika   I. II.-

III 
IV. V. VI. VII.-

VIII. 
IX. X. XI. XII. I.-

XII. 
  1. Editorial    

1 
      2         1  -  1      1  -  1  1   -     8 

  2.         Pôvodné 
práce 

   
2 

      2   4   2  4      4   3  3  2   3    29 

  3.  Prehľady    
5 

      9   2   3  1     10  5  2  4   1    42 

  4.  Kazuistika    -       -   -  2  1       -  1  1  -   -      5  
  5.        Miniatlas    

1 
      2     1  -  -       1  1  1  1   1      9 

  6.  Medicínske 
aktuality 

   -       1    2  -  -       -   -  1  1   1      6 

  7.         Medicína na 
webe 

   
1       

      1     -  1  -       1  1  1  -   1      7 

  8. História 
medicíny 

   -      -    -  -   -       -  -  1  -   -      1 

  9.  Čo sme 
prečítali za 
vás 

   -       3          1      -  3       2   -  -  -   -      9 

 10.      Recenzia    1      -   -    1  -       -  -  1  2   -      5 
 11.  Osobnosti   -      -   -  1  -       -  1  1  -   1       4 
 12. ADT   1     2    1  1  1       1  1  1  1   1      11 
 13. Registre   -     -    -  -  -       -  -  -  -   2       

2 
Celkom  12 22 12 11 11 20 13 14 11 11 138 
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Pri zastúpení medicínskych odborov vedúcu pozíciu si drží vnútorné lekárstvo 

– 33 článkov, pred chirurgickými odbormi. Redakcii a RR sa darí udržiavať profil LO 
ako všeobecne zameraného lekárskeho periodika, v ktorom obsahová náplň podľa 
zastúpenia medicínskych odborov závisí od počtu vybraných monotematických čísel. 
V r. 2012 bolo číslo 1 venované detskej dermatológii, číslo 2 – 3 gynekológii, číslo 4 
fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, číslo 6 urológii pri 40. výročí prvej 
transplantácie obličiek na Slovensku, číslo 7 – 8 lekárskej posudkovej činnosti 
a geriatrii (4 príspevky, garant a zostavovateľ prof. Hegyi), číslo 11 hematológii. 
V čísle 10 bol uverejnený editorial pri príležitosti 10. výročia vzniku Fakulty 
verejného zdravotníctva SZU z pera rektorky prof. Farkašovej, ktorá bilancovala 
doterajšiu úspešnú činnosť vysokej školy, predstavujúcu záruku a prísľub do 
budúcich rokov.   

Čo sa týka príspevkov zaradených podľa pracoviska prvého autora (tab. 2), 
trvale sa potvrdzuje prevaha SZU (n: 49). Obohatením je ustálená publikačná 
aktivita pracovísk Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Lekárskej fakulty Univerzity 
P.J. Šafárika v Košiciach. Teší pozvoľne stúpajúci počet prác zo súkromných 
ambulancií. 

 
Tabuľka 2. Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor v r. 2012 

podľa pracoviska prvého autora 
 
            Pracovisko    n 
 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava   49 
 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava   30 
 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice     8  
 Súkromné ambulancie     6 
 Iné fakultné nemocnice     5 
 Iné zariadenia rezortu Ministerstva zdravotníctva SR     3 
 Zahraničné inštitúcie (Nemecko, Anglicko, Česko)     3 
 Súkromné osoby     2 
 Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin     1 
 Zdravotnícke zariadenie Ministerstva vnútra SR     1 
 Slovenská akadémia vied      1 
 Univerzita Komenského, Bratislava (Odd. vzťahov 
s verejnosťou) 

    1 

 Liečebné kúpele     1 
 

 
Snaha redakcie zvyšovať citovanosť LO sa prejavila prvými príspevkami 

v angličtine. Prínosom sú tri práce od autorov zo zahraničných pracovísk  (Nemecko, 
Anglicko, Česko). Časopis dôstojne reprezentuje SZU a aktívne napomáha 
zvyšovanie kvalifikácie i akreditačné hodnotenie pracovníkov Univerzity. O tom ako 
hodnotí lekárska verejnosť úroveň časopisu Lekársky obzor svedčí jednoduchý 
štatistický údaj: webovú stránku Lekárskeho obzoru (súhrny, články) navštívi 
mesačne 6000 – 8000 účastníkov! 
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Treba oceniť obetavú prácu všetkých, ktorí sa zaslúžili, že náš časopis po 
zvládnutí finančných a prevádzkových problémov sa pri tradične vysokej 
profesionálnej vydavateľskej úrovni dostáva do rúk svojich čitateľov. Ďakujeme 
autorom, zostavovateľom, ktorí bez nároku na honorár vytvárajú základný 
predpoklad udržania požadovanej odbornej úrovne Lekárskeho obzoru. Dúfame, že 
v roku 2013 bude LO vychádzať v priaznivejších, konsolidovanejších podmienkach 
a tak mohol naďalej plniť svoje poslanie – rozširovať odborný obzor našich lekárov. 

 
Do edičnej činnosti patrí vydávanie knižných publikácií – a rok 2012 bol 

mimoriadne bohatý. Vo vydavateľstve Herba vyšlo pod patronátom SZU 14 knižných 
publikácií (tab. 3) a o všetky je v odbornej verejnosti mimoriadny záujem. 

 
Tabuľka 3. Knižné publikácie v roku 2012 
 

Marián Mokáň Akútne komplikácie cukrovky 

Marián Mokáň, Peter Galajda Chronické komplikácie cukrovky 

Miroslav Šašinka, Katarína Furková Pandémia nedostatku vitamínu D 

Werner Mehrwehrsteuer Slnko v doline 

Šutarík, Galajda, Mokáň Liečba cukrovky inzulínovou pumpou 

Štefan Uraz Ukrajinsko-slovenský právnický slovník 

Juraj Payer, Zdenko Killinger a kol. Osteoporóza 

Štefan Krajčík, Eva Bajanová Dekubity - prevencia a liečba v praxi 

Karol Tóth a kol. Úvod do právnych disciplín pre sociálne štúdie 

Jana Dobšovičová Černáková a kol. Kde bolelo, tam bolelo... 

Soňa Bertóková a kol. Špecifiká komunikácie na linke tiesňového volania 

Ladislav Hegyi a kol. Sociálna gerontológia 

Marian Bátovský Niekoľko úvah o etických otázkach v 
gastroenterológii 

Miroslav Kilian, Silvia Vajcziková Traumatológia hornej končatiny dospelých 

 
 
 

Farmaceutický obzor (ISSN 0014-8172) je vedecký odborný časopis, ktorý 
vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Časopis uverejňuje 
prehľadné články, pôvodné experimentálne práce, príspevky z farmaceutickej praxe 
a z dejín farmácie, informácie o liečivách, úradné oznamy, správy a správy zo SZU, 
recenzie nových kníh a zaujímavosti z iných odborných časopisov. 

V roku 2012 vyšiel už 81. ročník časopisu. Časopis vychádza mesačne. Ako 
jediný slovenský časopis s farmaceutickou tematikou má anglické súhrny článkov 
uvádzané v zahraničných databázach (EMBASE/ExcerptaMedica, SCOPUS, 
ThomsonReutersMasterJournal List). 



 98 

V roku 2012 bolo uverejnených 25 prehľadných a experimentálnych prác, 
7 článkov z farmaceutickej praxe, 1 príspevok z dejín farmácie,  3 autodidaktické 
články o nových liekoch s možnosťou získania kreditov sústavného vzdelávania, 
súhrny prednášok a posterov z 5 odborných konferencií, 1 recenzia novej odbornej 
knihy, 5 príspevkov týkajúcich sa významných osobností farmácie. Do časopisu 
v roku 2012 prispievali autori zo Slovenskej republiky a z Českej republiky 
(Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK 
v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Veterinární a farmaceutická 
univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe). Informácie o časopise sú dostupné 
na stránkach www.szu.sk (Ústav farmácie, Lekárska fakulta SZU) a www.herba.sk. 

 
 
 
Odborný časopis Ošetrovateľský obzor, ktorý vychádza štvrťročne, 

uverejňuje už v deviatom ročníku príspevky domácich a zahraničných autorov 
zaradených v rubrikách pôvodné práce, prehľady, správy z odbornej literatúry, 
kazuistiky ako aj ďalšie aktuálne informácie. Príspevky uvedené v hlavných 
rubrikách sú recenzované. V číslach 1 – 4/2012 boli publikované: 1 editoriál, 6 
pôvodných prác, 8 odborných príspevkov z aktuálnych oblasti nelekárskych odborov 
a aj 4 príspevky v rubrike informácie. Z autorského kolektívu uverejnených 
príspevkov prevládajú zamestnanci fakulty a univerzity, ktorým je tak umožnené 
aktuálne zverejňovať výsledky svojej práce a sprístupňovať študentom fakulty 
a čitateľom najnovšie odborné informácie slúžiace ako študijný materiál. Záujem 
o publikovanie je aj zo strany autorov z iných vysokých škôl, odborníkov z praxe ako 
aj zo strany zahraničných, prevažne českých autorov. Súhrny publikovaných 
príspevkov sú uvedené aj v angličtine. Dostupnosť časopisu pre čitateľov sa zvýšila 
uverejňovaním plného znenia starších čísel prostredníctvom informačného portálu 
vydavateľstva Herba.  

Zámerom kolektívu pracovníkov redakcie je zvyšovať odbornú úroveň 
časopisu, rozšíriť čitateľskú obec a dosiahnuť zaradenie časopisu Ošetrovateľský 
obzor do zahraničných databáz. V záujme dosiahnutia zvýšenia záujmu o časopis 
plánujeme rozšíriť elektronickú dostupnosť časopisu a sprístupniť ho aj všetkým 
študentom fakulty. 
 

 
V roku 2012 vydala SZU v rámci edície učebné texty a učebnice nasledovné 

publikácie: 
 

1. Petrovičová, A.: Klinická mikrobiológia.  ISBN 978-80-89352-82-1 
2. Petrovičová, A. – Šimkovičová, M.: Špeciálna mikrobiológia.  ISBN 978-80-

89352-81-4 
3. Petrovičová, A. – Šimkovičová, M: Všeobecná mikrobiológia.  ISBN 978-80-

89352-83-8 
4. Kováč, G. – Porubenová, A. – Drakulová, M. – Trupl, J.: Laboratórna 

medicína.  ISBN 978-80-89352-85-2 
5. Kepencay, T.: Chemické výpočty.  ISBN 978-80-89352-89-0 
6. Kováč, G. – Porubenová, A.: Chémia.  ISBN 978-80-89352-87-6 
7. Kováč, G. – Porubenová, A.: Medicínska biochémia.  ISBN 978-80-89352-86-9 

http://www.szu.sk/
http://www.herba.sk/
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8. Metodiky  kinezioterapie (CD).  ISBN 978-8089352-59-3 
9. Technika urgentnej zdravotnej starostlivosti (CD)  ISBN 978-80-89352-62-3 
10. Základy rádiologickej techniky (CD).  ISBN 978-80-89352-63-0 
11. Techniky pôrodnej asistencie (CD).  ISBN 978-80-89352-61-6 
12. Techniky ošetrovateľstva (CD).. ISBN 978-80-89352-60-9 
13. Základy vedeckovýskumnej práce (CD). ISBN  978-80-89352-68-5 
14. Výživa v prevencii ochorení.  ISBN 978-80-89352-65-4 

 
Taktiež boli vydané na CD nosičoch zborníky z vedeckých a odborných 

konferencií organizovaných SZU. 
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Národné referenčné centrá  
 
 

Činnosť NRC slúži včasnej, špecializovanej nadstavbovej a konečnej 
laboratórnej diagnostike, overovaniu laboratórnych výsledkov, monitorovaniu 
situácie (epidemiológie) a prevencii závažných poškodení zdravia vplyvom 
biologických, chemických aj fyzikálnych faktorov vonkajšieho prostredia. V období, 
keď Slovensko  vstupom do EÚ prijalo záväzky aj v oblasti monitorovania výskytu 
a prevencie vzniku prenosných a civilizačných chorôb, majú NRC nezastupiteľnú 
úlohu. Zriadenie NRC bolo vyvolané aj tlakom zdravotníckej praxe. Rýchly nárast 
poznatkov a vývoj špičkových metód nemôže v plnom rozsahu realizovať široká 
zdravotnícka prax, ale je nevyhnutné, aby aspoň najdôležitejšie problematiky boli 
celoštátne zabezpečené na najvyššej úrovni. NRC zohrávajú dôležitú úlohu nielen 
v rámci Slovenskej republiky, ale časť z nich je napojená na európsku sieť a ich 
činnosť je koordinovaná Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou 
organizáciou. 

Činnosť NRC v súčasnosti zriadených na pôde SZU zabezpečujú oddelenia 
SZU, ktoré disponujú po desaťročia budovaným odborným a vedomostným 
potenciálom a do značnej miery aj priestorovým a prístrojovým vybavením.  
 Základné údaje o zriadení a najvýznamnejších úlohách NRC na SZU 

vyplývajúcich zo zákona sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  
 

 
 
1. Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS  
 Hlavné zameranie činnosti: 

• nadštandardná laboratórna diagnostika infekcií HIV 
• konfirmácia výsledkov terénnych laboratórií z celej SR 
• konzultačná činnosť v problematike diagnostiky HIV 
• zhromažďovanie najnovších poznatkov v danej problematike 
• metodické usmerňovanie všetkých pracovísk v danej problematike 
• kontrola kvality práce terénnych a ostatných laboratórií v SR 
• výučba v problematike HIV/AIDS 
• príprava stanovísk a podkladov pre činnosť MZ SR 
• posudzovanie diagnostík používaných na jednotlivých úrovniach diagnostiky HIV 
• vyšetrovanie laboratórnych markerov u pacientov infikovaných HIV 
• zber údajov o počtoch vyšetrení na anti HIV 
 

2. Národné referenčné centrum pre fagotypizáciu salmonel  
 Hlavné zameranie činnosti: 

• zhromažďovanie najnovších poznatkov v danej problematike 
• fagotypizácia kmeňov salmonel izolovaných v celej SR 
• fagotypizácia kmeňov S. typhi a S. paratyphi B aj pre zahraničné pracoviská 
• zhromažďovanie a udržiavanie zbierkových kultúr typizačných fágov a ich 

doplňovanie v súlade s rozvojom poznatkov v zahraničí 
• metodické usmerňovanie a výučba v problematike 
• subtypizácia netýfusových sérovarov salmonel metódami molekulárnej biológie 

(pulzná gélová elektroforéza, plazmidový profil) 
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3. Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy  
 Hlavné zameranie činnosti: 

• zhromažďovanie najnovších poznatkov o diagnostike VH 
• nadstavbová diagnostika VH vrátane konfirmačných testov 
• vypracovávanie a zavádzanie postupov na monitorovanie liečby VH 
• posudzovanie vhodnosti používania diagnostík 
• účasť v transplantačnom programe a iných celospoločenských  programoch 
• vypracovávanie stanovísk a odporúčaní pre MZ SR 
• metodické vedenie a výučba v danej problematike 
• kontrola kvality práce v laboratóriách rezortu 

 
4. Národné referenčné centrum pre identifikáciu enterálnych 

vírusov 
 

 Hlavné zameranie činnosti: 
• zhromažďovanie a sprostredkovanie informácií o najnovšom vývoji 

v problematike infekcií enterálnymi vírusmi (enterovírusy mimo polio) 
• vývoj a zavádzanie nových diagnostických postupov, zabezpečovanie 

nadstavbovej diagnostiky 
• metodické usmerňovanie a zácvik v metódach diagnostiky 
• EM vyšetrenia vzoriek biologického materiálu vrátane vody 
• kontrola virologickej kontaminácie vody, potravín a iných faktorov prenosu 

infekcií 
• kontrola vhodnosti používaných diagnostík 
• zhromažďovanie podkladov pre surveillance enterovírusových nákaz 
• výučba v danej problematike 
• vypracovávanie podkladov a stanovísk pre MZ SR 

 
 

5. Národné referenčné centrum pre dezinfekciu a sterilizáciu  
 Hlavné zameranie činnosti: 

• zhromažďovanie poznatkov o vývoji metód v danej problematike 
• kontrola účinnosti dezinfekčných prostriedkov a monitorovanie stavu rezistencie 

baktérií na biocídy vo vybraných nemocničných zaradeniach 
• štúdium interakcií biocídov a baktérií ako základ vývoja preventívnych nástrojov 

nozokomiálnych infekcií 
• metodické vedenie, výučba a zácvik v problematike 
 
 

6. Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové 
neuroinfekcie 
Hlavné zameranie činnosti: 

• celoštátne genetické a likvorologické vyšetrovanie pacientov s podozrením na 
humánne prionové ochorenia 

• celoštátna špecifická definitívna diagnostika prionových chorôb 
• surveillance Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) so zameraním na prípadný 

výskyt nového variantu 
• zapojenie do európskej surveillance CJch 
• analýza endo– a exogénnych rizikových faktorov CJch sledovaných kvantitatívne 

a kvalitatívne 
• preventívne vyšetrovanie darcov rohoviek so zameraním na genetické rizikové 

faktory CJch 
• príprava návrhov preventívnych opatrení proti humánnym prionovým chorobám 
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pre MZ SR a pre Európsku komisiu 
• expertízna a konzultačná činnosť v danej problematike 
• výučba v danej problematike 

 
7. NRC – Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov  
 Hlavné zameranie činnosti: 

• uchovávať a zhromažďovať novoizolované zvláštne a medicínsky významné 
kmene mikroorganizmov 

• identifikovať a charakterizovať ich biologické vlastnosti využitím nových 
moderných najmä molekulárno-biologických metód (plazmidová analýza, PCR, 
PFGE). 

• poskytovať kultúry mikroorganizmov na požiadanie vedeckých, vzdelávacích a 
iných odborných inštitúcií  

• vydávať katalóg kultúr a vykonávať konzultačnú činnosť v danej problematike 
• vykonávať konzultačnú, metodickú a pedagogickú činnosť vrátane publikačnej. 
• spolupracovať s inými zahraničnými pracoviskami tohto druhu najmä s NRL - 

Česká národní zbírka typových kultúr (CNCTC) Praha a Českou zbírkou 
mikroorganizmu (CCM) v Brne. 

 
8. NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny  
 
 
 
 

Hlavné zameranie činnosti: 
• analytické stanovenia dioxínov, furánov a ďalších perzistentných organických 

polutantov (POPs)  
• vývoj, validácia a zavádzanie analytických metód stanovenia POPs 
• hodnotenie expozície ľudskej populácie perzistentným organickým polutantom 

a hodnotenie zdravotného rizika následkom expozície  
• spolupráca s MZ, MP a MŽP SR pri príprave legislatívy týkajúcej sa POPs 
• metodická, konzultačná a školiaca činnosť v problematike POPs 
• vypracovávanie posudkov a stanovísk  týkajúcich sa POPs  
• zastupovanie SR v medzinárodných programoch a komisiách zameraných na 

POPs (WHO, UNEP, UNIDO) 
• zhromažďovanie odborných informácií o problematike POPs 

 
9.  Autorizované metrologické pracovisko pre radónové veličiny 
 Hlavné zameranie činnosti: 

• jednotné overovanie meradiel objemovej aktivity radónu a ekvivalentnej 
objemovej aktivity radónu 

• príprava a overovanie metodík merania radónu a torónu pre potreby úradných 
meračov, ÚVZ a ostatné zainteresované inštitúcie SR 

• previazanosť na primárne etalóny radónu v zahraničí  
• usmerňovanie a regulácia ožiarenia obyvateľstva SR prírodnými zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia 
 

10. Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete 
 Hlavné zameranie činnosti: 

• riadenie a metodické vedenie stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete SR 
(RMS) v rámci 5-tich rezortov 

• koordinácia rozsahu činnosti havarijnej pripravenosti a odozvy 
• na základe predpovedí a výsledkov celoplošného monitorovania príprava 

podkladov pre zavádzanie neodkladných a následných nápravných opatrení pre 
ochranu obyvateľstva 
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• sledovanie a hodnotenie radiačnej situácie na území SR, interpretácia údajov 
monitorovania vo vzťahu k ochrane obyvateľstva 

• harmonizácia a kompatibilita hodnotenia radiačnej situácie s požiadavkami EÚ 
• sledovanie a hodnotenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia 
 

11. NRC pre liečbu chronických hepatitíd 
 Hlavné zameranie činnosti: 

• rozhodovanie o indikácii imunomodulačnej liečby chronických vírusových hepatitíd 
• príprava návrhov na záväzné metodické pokyny MZ SR na diagnostické 

a terapeutické postupy pre liečbu chronických hepatitíd 
• riadenie krajských pracovísk poverených indikáciou terapie chronických 

vírusových hepatitíd interferónom a inými imunomodulačnými prostriedkami 
• plnenie úloh podľa pokynov MZ SR 
 

12. NRC pre familiárne hyperlipoproteinémie 
 Hlavné zameranie činnosti: 

• viesť register geneticky podmienených familiárnych hyperlipoproteinémií 
• zabezpečovať ich molekulárnu diagnostiku 
• koordinovať spoluprácu s lipidovými ambulanciami, centrami a s praktickými 

lekármi v rámci primárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení 
• plniť úlohu poradného orgánu v rezorte v oblasti diagnostiky a liečby 

dyslipoproteinémií 
 

 

Slovenské centrum orgánových transplantácií (SCOT)  
 

SCOT SZU je jedinečné pracovisko v SR, ktoré patrí MZ SR a je v rámci SZU 
poverené národnou koordináciou transplantačného programu v rámci SR a v oblasti 
medzinárodnej výmeny orgánov. Vzniklo z potreby centrálneho riadenia odberu 
a alokácie orgánov, na základe schválených medicínskych kritérií. Skutočnosť, že 
pre transplantačný program je nevyhnutný aj centrálny zber vzoriek a ich 
spracovanie, viedla k vytvorenie centrálneho referenčného HLA laboratória, ktoré je 
súčasťou SCOT.  

 
Hlavné zameranie činnosti: 

• Národná koordinácia transplantačného programu orgánov, tkanív a buniek 
v SR 

• Vedenie Národného transplantačného registra (zákon 576/2004 Z. z., príloha 
2). 

• Transplantačný informačný system Slovensko (TISS) z prostriedkov 
prechodného fondu EÚ. (Projekt 2005/017-464.04.02 Zvyšovanie 
bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek určených 
na transplantáciu  

• Vedenie registra osôb, ktoré po smrti odmietajú darovanie orgánov 
(poverenie ministra zdravotníctva číslo 06724-1/2005-OZS) 

• Centrálne referenčné HLA laboratórium pre SR 

http://www.health.gov.sk/?europska-unia-prechodny-fond-4&sprava=1-2005-017-464-04-02-zvysovanie-bezpecnosti-kvality-a-dostupnosti-organov-tkaniv-a-buniek-urcenych-na-transplantaciu
http://www.health.gov.sk/?europska-unia-prechodny-fond-4&sprava=1-2005-017-464-04-02-zvysovanie-bezpecnosti-kvality-a-dostupnosti-organov-tkaniv-a-buniek-urcenych-na-transplantaciu
http://www.health.gov.sk/?europska-unia-prechodny-fond-4&sprava=1-2005-017-464-04-02-zvysovanie-bezpecnosti-kvality-a-dostupnosti-organov-tkaniv-a-buniek-urcenych-na-transplantaciu
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• Úlohy SCOT v oblasti alokácie orgánov definuje aj odborné usmernenie MZ 
SR č. 10098-1/2010-OZS zo dňa 15.3.2010. 
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17. KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Limbová 12 

833 03  Bratislava 37 

Telefón: 02 53 370 111 

www.szu.sk 

IČO: 00 165 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szu.sk/
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18. SUMÁR 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita prekonávala v roku 2012 ďalší veľmi ťažký  
rok svojej existencie, keď Ministerstvo zdravotníctva aj v roku 2012 pokračovalo 
v drastickom znížení príspevku štátu na jej chod. Zníženie na úrovni roku 2011 boli 
naďalej ohrozuje základy jej existencie. Už v roku 2010 Ministerstvo zdravotníctva 
znížilo príspevok štátu do rozpočtu univerzity. Ani prepúšťanie zamestnancov ani 
zmena organizácie univerzity a zlúčenie vedeckovýskumných pracovísk s fakultami 
ktoré univerzita zvládla, bez výraznejšieho vplyvu na kvalitu vzdelávacieho procesu 
i riešenia vedeckovýskumných úloh neprinieslo zásadné úspory, ktoré by vyrovnali 
straty príjmov od štátu. Novo definované stratégie univerzity sa začali postupne 
napĺňať, aj keď kľúčovou stratégiou už od roku 2010 zostalo udržanie dosiahnutých 
pozícií. Ekonomickú situáciu navyše zaťažujú dlhy vzniknuté s dokončovaním 
projektu prestavby viacerých objektov v Banskej Bystrici. 

 Univerzita svojimi študijnými programami, v dennej i externej forme, 
zabezpečovala v roku 2012 v prvom stupni vysokoškolského štúdia 7 študijných 
odborov, v druhom stupni 3 študijné odbory, v kombinovanom doktorskom štúdiu 1 
študijný odbor a v treťom stupni 4 študijné odbory. V súlade s celospoločenskou 
potrebou definovanou naším zriaďovateľom pripravila podmienky pre štúdium 
zubného lekárstva. 

Vysokoškolské štúdium 

V roku  2012 bolo na univerzite zapísaných 2251 študentov v dennej 
i externej forme štúdia v 1., 2. a 3. stupni. Z tohto počtu je 242 študentov inej 
štátnej príslušnosti.  

Celkovo študuje na univerzite v dennej forme štúdia 992 študentov, 
v externej forme štúdia  1259 študentov. Z týchto čísiel je vidieť, že záujem o 
štúdium na univerzite je dostatočný, a to nie len u študentov zo Slovenska, ale aj 
iných štátnych príslušníkov. Počet študentov externého štúdia od akademického 
roku 2008/2009 klesá. Pokles je zapríčinený presunom záujemcov o externé 
štúdium na iné, menej náročné vysoké školy, alebo ho spôsobuje nasýtenosť trhu.  

Percento prijatých zo všetkých uchádzačov je diferencované. Od 12% 
prijatých na lekárske odbory až po 70 % prijatých na zdravotnícke nelekárske 
odbory. 

 V akademickom roku 2011/2012 ukončilo štúdium na univerzite 964 
študentov, z toho 109 cudzincov, čo predstavuje 11,16 % zahraničných študentov. 
Na Lekárskej fakulte ukončilo štúdium 32 študentov, z toho 0 cudzincov. Na Fakulte 
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ukončilo štúdium 520 študentov, 
z toho 76 cudzincov, čo predstavuje 14,61 %. Na Fakulte verejného zdravotníctva 
ukončilo štúdium 76 študentov. Na Fakulte zdravotníctva ukončilo štúdium 336 
študentov. 

Univerzita za obdobie svojej existencie vydala vysokoškolské diplomy 6347 
absolventom, z toho 4270 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 
štúdií, 1460 absolventom na Fakulte zdravotníctva, 617 absolventom na Fakulte 
verejného zdravotníctva a 32 absolventom na Lekárskej fakulte.  
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SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa v 4 študijných 
odboroch v externej aj dennej forme štúdia (vnútorné choroby, chirurgia, 
ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo). Absolventom sa udeľuje akademický titul 
„PhD.” V roku 2012 študovalo v dennej forme 40 študentov a v externej forme 169 
študentov. Počet denných študentov je limitovaný finančnými prostriedkami na 
štipendium. Tieto prostriedky sú doplnené prostriedkami z grantov pre 
doktorandov.V hodnotenom roku úspešne ukončilo štúdium III. stupňa 12 
študentov. 
 
 
Špecializačné a celoživotné štúdium 

Silnou stránkou univerzity zostáva ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov formou špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a aj kontinuálnym 
vzdelávaním v medicínskych a príbuzných odboroch. Počet študujúcich na troch 
fakultách je vyrovnaný 

V roku 2012 naďalej prebiehala akreditácia špecializačných a certifikačných 
študijných programov na jednotlivých fakultách. V súčasnosti má univerzita 
akreditovaných 134 špecializačných a certifikačných programov, v ktorých je 
zaradených 6446 účastníkov. 

Fakulty majú pripravené ďalšie odbory na akreditáciu. Univerzita aj v roku 
2012 pokračovala vo vzdelávaní v odboroch, ktoré nie sú lukratívne, odbory 
s malým počtom študentov. Žiaľ, tento zásadný fakt je už dlhoročne ignorovaný 
kompetentnými a vzdelávaniu, vrátane jeho financovania, nie je ani zďaleka 
venovaná dostatočná pozornosť. 

Tradične veľkú pozornosť venovala univerzita a jej fakulty aj kontinuálnemu 
vzdelávaniu.  

INFORMÁCIE O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

SZU v r. 2012 aktívne riešila 7 projektov finančne podporených APVV, 1 
projekt 6. RP EU, 10 projektov 7. RP EU, 2 projekty ASFEU  a 2 ďalšie zahraničné 
projekty. Ďalej v r. 2012 aktívne riešila 7 projektov finančne podporených 
Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorých ukončenie je plánované na rok 2013. 

 Programy boli nasmerované predovšetkým do oblasti prevencie a rozvoja 
zdravia a analýzy škodlivín životného a pracovného prostredia na zdravie človeka 
v jeho rôznych vývojových fázach. Na riešení a príprave domácich 
a medzinárodných vedecko-výskumných projektov SZU sa podieľalo celkove 397 
tvorivých zamestnancov.  

V r. 2012 bolo v skúšobnej prevádzke Univerzitné vedecko-výskumné 
pracovisko lineárneho urýchľovača (UVVPLU), dobudované v r. 2011 v Trenčíne, ako 
súčasť Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave . 

Univerzita, respektíve jej fakulty, majú akreditáciu na habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch 7.4.2 verejné zdravotníctvo, 
7.1.4. vnútorné choroby a 7.1.7 chirurgia. V roku 2012 habilitovali na Lekárskej 
fakulte SZU dvaja docenti. 
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Ľudské zdroje  

Slovenská zdravotnícka univerzita zamestnávala k 31. decembru 2012 spolu 
695 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2011 sa zvýšil počet o 25 zamestnancov. 
Prevažná časť zamestnancov je podľa vzdelanostnej štruktúry s vysokoškolským 
vzdelaním druhého stupňa. Z celkového počtu všetkých zamestnancov malo 488 
zamestnancov vysokoškolské vzdelanie. Z uvedeného počtu zamestnancov je 60 
vysokoškolských profesorov, 88 docentov. 13 pracovníkov má vedeckú hodnosť 
DrSc. a 299 vedeckú hodnosť CSc./PhD. Vekovo je najsilnejšie zastúpená skupina 
50 - 60 rokov. Do 40 rokov je iba 122 zamestnancov. Z týchto údajov vyplýva aj 
potreba neustále omladzovať pedagogický i vedecký zbor.  

Technické podmienky pre činnosť 

 Potrebám pedagogických pracovníkov, študentov i verejnosti slúži 
zabezpečenie univerzity informačnými technológiami a knižničnými službami.  

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má v súčasnosti vybudovanú 
rozsiahlu komplexnú počítačovú sieť, ktorá zabezpečuje prístup na internet 
a sieťové služby vo všetkých svojich priestoroch. Univerzita má v sieti zapojených 
viac ako 700 počítačov a niekoľko desiatok zariadení na jednotlivých výučbových 
bázach a vysunutých vzdelávacích pracoviskách. V súčasnosti majú prístup 
k internetu takmer všetci zamestnanci univerzity. Pripojenie do siete internetu je 
realizované na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici a Trenčíne  
prostredníctvom siete SANET II. V roku 2012 bolo k tejto sieti dokončené pripojenie 
Polyfunkčného zariadenia SZU v Banskej Bystrici bezdrôtovým prepojením 
s Fakultou zdravotníctva. 

Univerzita má štyri počítačové učebne; dve v Bratislave, dve v Banskej Bystrici 
s celkovou kapacitou 75 pracovísk. Pre potreby študentov, mimo pedagogického 
procesu, je k dispozícii 9 verejne dostupných terminálov a sieť bezdrôtového 
pripojenia SZUFREEPOINT v Bratislave, Banskej Bystrici a Modre - Harmónii. 
K dispozícii sú aj počítače v knižnici.  

V posluchárňach, na chodbách i v spoločných priestoroch a v jedálni je 
k dispozícii wi-fi spojenie s kompletnými internetovými službami. V súčasnosti 
univerzita vlastní a prevádzkuje doménu pod názvom www.szu.sk, samostatnú 
doménu www.ncot.sk pre potreby NRC SCOT, ako aj doménu Prevádzkujeme sieť 
bezdrôtového pripojenia SZUFREEPOINT (v Bratislave, Banskej Bystrici a v Modre-
Harmónii), ktorá je prístupná vo väčšine prednáškových miestností, ako aj 
v ubytovacích a stravovacích priestoroch SZU.  

 
V oblasti ostatných informačných technológií prevádzkuje univerzita svoj 

ekonomický a účtovný systém, systém v oblasti personalistiky a spracovania miezd, 
systém ubytovacích služieb, systém evidencie účastníkov ďalšieho vzdelávania a 
knižničný systém. Študenti, resp. návštevníci Univerzitnej knižnice SZU majú 
k dispozícii v bratislavskej centrále 2 vyhľadávacie terminály knižničného systému, 
ako aj 10 PC knižničných pracovísk. V Banskej Bystrici sú pre návštevníkov 
pripravené tiež 2 takéto terminály, ako aj 24 pracovísk. 

http://www.szu.sk/
http://www.ncot.sk/
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Na začiatku akademického roku sme spustili do ostrej prevádzky akademický 
informačný systém MAIS. 

Knižničné služby zabezpečuje univerzitná knižnica SZU. Vlastní rozsiahle fondy 
knižnej a periodickej literatúry a prístup do rôznych databáz.  Svoje služby poskytuje 
pedagogickým pracovníkom, vedeckovýskumným pracovníkom, lekárom, študentom 
a iným zdravotníckym pracovníkom. K 31. decembru 2012 evidovala univerzitná 
knižnica 5 795 používateľov a počet knižničných jednotiek 24 501. Okrem výpožičnej 
prezenčnej a absenčnej služby knižnica poskytovala napríklad  aj bibliograficko 
rešeržné služby, evidenciu publikačnej a prednáškovej činnosti interných 
zamestnancov, registráciu špeciálneho fondu (záverečné práce, rigorózne práce 
a dizertačné práce), publikácie vydávané SZU, prístup do databáz (ScienceDirect, 
Scopus, Medline, Springer) a voľne dostupné databázy v roku 2012 

Knižnica pokračovala v plnení svojho projektu, evidencii publikačnej činnosti 
interných zamestnancov od vzniku ďalšieho vzdelávania.  

 

Ďalší rozvoj univerzity 

V roku 2012 bol zabezpečovaný ďalší rozvoj predovšetkým z prostriedkov 
štrukturálnych fondov EÚ. Išlo najmä o dobudovanie Fakulty zdravotníctva 
v Banskej Bystrici a jej pracovísk. Za mimoriadne významné považujeme 
vybudovanie centra excelentnosti environmentálneho zdravia, ktoré zodpovedá 
požiadavkám na moderné výskumné centrum a zodpovedá aj celkovému zameraniu 
vedeckovýskumnej činnosti. Vďaka tomuto projektu sa univerzita môže stať 
vedúcim pracoviskom vo výskume environmentálneho zdravia. Nemenej  významné 
je aj ukončenie skúšobnej prevádzky Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska 
lineárneho urýchľovača (UVVPLU), ktoré vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj 
vedecko-výskumnej činnosti univerzity. 

Spolupráca so zahraničím 

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií na poli 
vzdelávania v zdravotníctve i zdravotníckeho výskumu. Jednotlivé útvary Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v rámci svojich vedeckých, pedagogických a organizačných 
aktivít spolupracujú s viac ako 300 zahraničnými pracoviskami a organizáciami. 
V roku 2012 bolo schválených a realizovaných celkovo 342 zahraničných pracovných 
ciest z toho sa zrealizovalo 324 ciest Univerzita a jej fakulty organizovali alebo 
spoluorganizovali 13 významných medzinárodných vedeckých podujatí. V rámci 
programu ERASMUS má univerzita doteraz zmluvy s 9 zahraničnými univerzitami. 
Zatiaľ sa však nedarí naplno využívať program ERASMUS, pre nízky záujem 
študentov. Tento nezáujem, najmä v nelekárskych odboroch, často vyplýva 
z rôznosti študijných programov. 

Hospodárenie univerzity 

Hospodárenie univerzity bolo do značnej miery poznačené výrazným 
poklesom príspevku štátu a poklesom tržieb z vlastných činností, na ktorých sa 
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podieľala kríza, ale aj zvýšená konkurencia ostatných lekárskych fakúlt najmä 
v oblasti špecializačného vzdelávania. 

 Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorilo so Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou v Bratislave v roku 2012 kontrakt na čiastočné zabezpečenie 
financovania jej hlavných činností v celkovej sume 5 851 710,- eur. Z celkovej 
čiastky bežného transferu 5 851 710,- eur bolo na program 07B0301 „Vysokoškolské 
vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách“ viazaných 5 505 210,- eur 
a na program 07B0204 „Zber, spracovanie a analýza údajov“ 346 500,-eur. Táto 
čiastka bola účelovo vymedzená na financovanie bežných výdavkov pre Slovenské 
centrum orgánových transplantácií. V priebehu roka bola pôvodná čiastka stanovená 
v kontrakte upravená rozpočtovými opatreniami. Kapitálové výdavky v celkovej 
výške 70 000,- eur účelovo viazané na zabezpečenie 1. predklinickej etapy štúdia 
novokreovaného študijného odboru zubné lekárstvo. Bežné výdavky vo výške 
5 000,- eur na zabezpečenie financovania projektu “Implementácia projektu OECD 
AHELO na slovenských vysokých školách“ a 13 700,- €, ktoré boli účelovo určené na 
zabezpečenie dofinancovania tohto projektu. Transfer od zriaďovateľa  dosiahol tak 
v roku 2012 celkovú hodnotu 5 940 410,- eur, čo predstavuje mierne medziročné 
zvýšenie (o 3,80 %), avšak aj napriek tomu sú finančné zdroje, ktoré na plnenie 
úloh univerzity poskytuje zriaďovateľ s ohľadom na jej záväzky a potreby výrazne 
poddimenzované. Významným  príjmom a zdrojom financovania Slovenskej 
zdravotníckej univerzity sú projekty a granty a vlastná podnikateľská činnosť. 
V roku 2012 mala univerzita k dispozícii finančné prostriedky v celkovom objeme 
18 831 697,58 eur, z toho zostatky z minulých období predstavovali sumu 
2 786 860,45 eur, vlastné zdroje boli vo výške 4 698 931,58 eur a cudzie zdroje boli 
vo výške 11 345 905,35 eur. 

Celkový objem výdavkov v roku 2012 bol vo výške 17 136 160,26 eur, z toho 
výdavky z vlastných zdrojov a zostatkov z minulých období predstavovali sumu 
6 054 060,24 eur. V celkovej štruktúre výdavkov v roku 2012 prevažujú bežné 
výdavky, z celkového objemu výdavkov bežné výdavky tvorili 75,98 % 
(12 276 525,49 eur) a kapitálové výdavky 31,92 % (4 859 634,77 eur). 

V oblasti bežných výdavkov najväčší objem tvoria výdavky na mzdy a platy 
(47,28 %), súvisiace poistné a odvody do poisťovní predstavuje 15,30 %,  

Aj preto celkový výsledok hospodárenia predstavuje dlh vo výške 
2 125 229,87 € a v porovnaní s rokom 2010 narástol takmer o pol milióna eur. 
V oblasti kapitálových výdavkov najväčší objem tvoria výdavky na realizáciu stavieb 
a ich technické zhodnotenie (44,78 %) a výdavky na nákup strojov prístrojov 
a zariadení (35,74 %), čo súvisí najmä s ukončením 2 investičných projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. 

 Ako potrebné opatrenia, ktoré prijala univerzita pre rok 2012, okrem 
prepustenia časti zamestnancov, uvádzame: zvýšenie príspevku štátu, zvýšenie 
príspevku z vlastnej činnosti, zvýšenie príjmu z grantov na vedeckú činnosť 
a výrazné šetrenie aj utlmením stratových prevádzok. Univerzita sa snaží riešiť 
stratu súvisiacu s výstavbou v Banskej Bystrici spoluúčasťou štátu na jej riešení. 
Prepustenie časti zamestnancov sa práve pre zvýšené materiálové náklady 
neprejavilo v celkovej hospodárskej situácii univerzity. 
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Hodnotenie kvality 

Veľká pozornosť je na univerzite venovaná kvalite. Zameriavame sa na kvalitu 
v troch oblastiach: kvalita manažmentu, kvalita pedagogického procesu a kvalita 
laboratórnych a liečebných činností.  

Pri analýze kvality pedagogickej činnosti vychádzame jednak z hodnotenia 
pedagogickej činnosti poslucháčmi, zo záverov sebaevaluácie, výsledkov 
akreditačného procesu a z objektívnych údajov o stave absolventov našich fakúlt na 
trhu práce. Výsledky sebaevaluácie, ako aj akreditačného procesu, sú predmetom 
hodnotenia predchádzajúcich výročných správ. Hodnotenie pedagogického procesu 
na jednotlivých fakultách poslucháčmi prináša pozitívne i negatívne výsledky. 

Pokračujúce ekonomické problémy nás v roku 2012 donútili opustiť štandardné 
hodnotenie strategického riadenia univerzity a naplno sme sa venovali zvládnutiu 
organizačných zmien a krízy vyplývajúcej z nedostatku finančných zdrojov. 
Ako pozitívum riadenia vidíme, že kontinuálne pokračoval pedagogický proces 
v pregraduálnom štúdiu i v ďalšom vzdelávaní bez väčších obmedzení alebo otrasov. 
Rovnako nebola prerušená vedecká činnosť,  grantové úlohy a projekty sa 
kontinuálne plnili bez omeškaní alebo prekážok. 
 V každom akademickom roku uskutočňujú fakulty hodnotenie pedagogickej 
činnosti študentmi. Výsledky týchto hodnotení predkladajú vedeckým radám fakúlt. 
Sumárne výsledky vybraných otázok z dotazníkov sa predkladajú vedeckej rade 
univerzity. Nespokojnosť študentov bola vo všeobecnosti nízka od 2,1% do 6.1%. 
Výnimku predstavujú otázky týkajúce sa praktickej výučby, kde sa nespokojnosť 
pohybovala od 9,4 – 15,4%. Najvyššia nespokojnosť bola s dostupnosťou 
študijného materiálu. Spokojnosť so stavom štúdia vyjadrila vo väčšine otázok 
polovica študentov. Práve tieto výsledky nás viedli aj k implementácii projektu 
„Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity“.  

Súčasťou hodnotenia pedagogického procesu je aj analýza uplatnenia 
absolventov na trhu práce. Podľa údajov Ministerstva školstva z roku 2011 miera 
nezamestnanosti absolventov SZU dosiahla hodnotu 6% a v rebríčku slovenských 
vysokých škôl sa univerzita umiestnila v strede, teda na 15. -16. mieste. 
U nezamestnanosti absolventov nelekárskych zdravotníckych odborov to znamenalo 
4. najlepšie miesto z 9 vysokých škôl, ktoré majú akreditované nelekárske 
zdravotnícke odbory. 

 SZU dbá aj o dôslednú starostlivosť o kvalitu, porovnateľnosť 
a medzinárodnú akceptovateľnosť experimentálnych výsledkov vo svojich 
laboratóriách. Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 
1993, tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené  
 ISO/IEC 17025:2005, 
 Správnou laboratórnou praxou (SLP),   
 Správnou výrobnou praxou (SVP),  
 Správnou klinickou praxou (SKP),  
 zákonom č.140/1998 Z. z. o liekoch    
 zákonom o metrológií.     

Fungujúce systémy kvality aj v roku 2012 jednoznačne prispeli k zvýšeniu 
spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa 
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do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu 
výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj k pedagogickej činnosti. 

 

Verejnoprospešná činnosť 

SZU sa podieľa aj na ostatných prospešných činnostiach v troch významných 
oblastiach. 

a) Edičná činnosť - predstavuje aktivity prospešné pre študentov 
a zdravotníckych odborníkov. SZU v roku 2012 vydala 14 titulov v oblasti učebníc 
a učebných textov. Ďalej vydáva 3 periodiká, a to: Lekársky obzor (je excerptovaný 
v databáze SCOPUS) ďalej  Farmaceutický obzor, Ošetrovateľský obzor 
a internetový časopis Verejné zdravotníctvo 
 

b) SZU aj v roku 2012 pokračovala v prevádzkovaní Národných referenčných 
centier, ktoré  predstavujú aktivity SZU pre celú slovenskú spoločnosť. Činnosť NRC 
slúži včasnej, špecializovanej nadstavbovej a konečnej laboratórnej diagnostike, 
overovaniu laboratórnych výsledkov, monitorovaniu situácie (epidemiológie) a 
prevencii závažných poškodení zdravia vplyvom biologických, chemických aj 
fyzikálnych faktorov vonkajšieho prostredia. SZU prevádzkuje 12 národných 
referenčných centier pre viaceré oblasti najmä mikrobiologickej diagnostiky. 
Významnou aktivitou v prospech celej spoločnosti je činnosť Slovenského centra 
orgánových transplantácií. Toto centrum je jedinečné pracovisko v SR, ktoré patrí 
MZ SR a je v rámci SZU poverené národnou koordináciou transplantačného 
programu v rámci SR a v oblasti medzinárodnej výmeny orgánov. 

. 
c) Ďalšou aktivitou, prospešnou pre verejnosť, je činnosť zdravotníckeho 

zariadenia SZU, ktoré má charakter poliklinického pracoviska s 12 odbornými 
ambulanciami a s akreditovaným pracoviskom laboratórnej diagnostiky. Niektoré 
vyšetrenia sú unikátne v rámci celého Slovenska. V roku 2012 v rámci 
zdravotníckeho zariadenia, ktoré má vo svojej pôsobnosti zdravotnú starostlivosť na 
vysokej úrovni a niektoré vyšetrenia vykonáva univerzita ako jediná na Slovensku, 
bolo vyšetrených celkom 39758 pacientov, z toho v ambulantných zložkách 21280 
pacientov a v jednotlivých odboroch SVaLZ celkom 18478 pacientov 

 

Z uvedeného súhrnu vyplýva, že Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave, aj v roku 2012 napriek závažným najmä ekonomickým ťažkostiam, 
dokázala plniť svoje poslanie. Aj v náročných podmienkach dokázala pripraviť 
a materiálne i personálne zabezpečiť štúdium nového študijného programu zubného 
lekárstva. Stanovené ciele univerzity pre rok 2012, aj keď boli vážnejšie ohrozené, 
sa podarilo splniť. SZU zostáva pevne zakotvená v sústave zdravotníckeho 
vysokoškolského i špecializačného vzdelávania na Slovensku. 

 

  



 113 

 
 
 Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za rok 2012 
bola prerokovaná a schválená na zasadaní Akademického senátu Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 
 
V Bratislave dňa 25. apríla 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc. 

predseda Akademického senátu 
SZU v Bratislave 

 

 

 

 

 

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

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.  

rektor  
SZU v Bratislave 
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Tabuľka č. 1:  

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012  
 

Fakulta 
Stupeň                        
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

LF 1 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 

  1+2 214 4 0 0 218 

  3 24 0 76 3 103 

Spolu LF 238 4 76 3 321 

FOaZOŠ 1 349 1 231 108 689 

  2 0 0 273 55 328 

  1+2 0 0 0 0 0 

  3 5 0 23 1 29 

Spolu FOaZOŠ 354 1 527 164 1046 

FVZ 1 81 1 36 1 119 

  2 59 1 17 0 77 

  1+2 0 0 0 0 0 

  3 11 0 66 0 77 

Spolu FVZ 151 2 119 1 273 

FZ BB 1 242 0 119 12 373 

  2 0 0 183 55 238 

  1+2 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 

Spolu FZ BB 242 0 302 67 611 

Spolu podľa stupňov 

1 672 2 386 121 1181 

2 59 1 473 110 643 

1+2 214 4 0 0 218 

3 40 0 165 4 209 

Spolu SZU 985 7 1024 235 2251 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
 



Tabuľka č. 2:  

Vývoj počtu študentov - stav k 31. 10. 2012  

 

Denná forma 

Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 455 503 604 630 661 674 

2 35 47 56 63 59 60 

1+2 61 105 138 173 215 218 

3 0 0 2 28 39 40 

Spolu 551 655 800 894 974 992 

Externá forma 

Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 1530 1476 1339 1038 743 507 

2 1019 991 656 746 732 583 

1+2 0 0 0 0 0 0 

3 180 134 125 101 165 169 

Spolu 2729 2601 2120 1885 1640 1259 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 1985 1979 1943 1668 1404 1181 

2 1054 1038 712 809 791 643 

1+2 61 105 138 173 215 218 

3 180 134 127 129 204 209 

Spolu 3280 3256 2920 2779 2614 2251 

       

 



Tabuľka č. 2a:  

Počet absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v roku 2012 

Fakulta 
Stupeň                
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

LF 1 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 

  1+2 32 0 0 0 32 

  3 0 0 0 0 0 

Spolu LF 32 0 0 0 32 

FOaZOŠ 1 86 0 168 67 321 

  2 0 0 190 9 199 

  1+2 0 0 0 0 0 

  3 1 0 6 0 7 

Spolu FOaZOŠ 87 0 364 76 527 

FVZ 1 29 0 0 0 29 

  2 29 0 18 0 47 

  1+2 0 0 0 0 0 

  3 0 0 5 0 5 

Spolu FVZ 58 0 23 0 81 

FZ BB 1 72 0 88 6 166 

  2 0 0 143 27 170 

  1+2 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 

Spolu FZ BB 72 0 231 33 336 

Spolu podľa stupňov 1 187 0 256 73 516 

  2 29 0 351 36 416 

  1+2 32 0 0 0 32 

  3 1 0 11 0 12 

Spolu SZU  249 0 618 109 976 
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



Tabuľka č. 3:  

Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2012 
 
Denná forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

lekárske vedy 30 451 399 45 41 

nelekárske zdravotnícke vedy 290 608 489 324 253 

Spolu 320 1059 888 369 294 

 
 
Externá forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

spoločenské a behaviorálne vedy 25 6 0 0 0 

lekárske vedy 0 0 0 0 0 

nelekárske zdravotnícke vedy 290 116 97 97 88 

Spolu 315 122 97 97 88 

 
 
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

spoločenské a behaviorálne vedy 0 0 0 0 

lekárske vedy 3 3 1 1 

nelekárske zdravotnícke vedy 31 29 27 26 

Spolu 34 32 28 27 



Tabuľka č. 4:  

Prijímacie konanie na študijné programy druhom stupni v roku 2012 
 
Denná forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

nelekárske zdravotnícke vedy 35 46 45 36 30 

Spolu 35 46 45 36 30 

 
Externá forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

nelekárske zdravotnícke vedy 325 296 275 275 251 

Spolu 325 296 275 275 251 
 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

nelekárske zdravotnícke vedy 168 157 157 144 

Spolu 168 157 157 144 
 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

nelekárske zdravotnícke vedy 41 38 38 34 

Spolu 41 38 38 34 
 

 



Tabuľka č. 5:  

Počet študentov uhrádzajúcich školné (akademický rok 2011/20012) 
 

Forma štúdia 

Počet študentov       Počty študentov 

Počet 
žiadostí 

o 
zníženie 
školného 

Počet 
žiadostí o 

odpustenie 
školného 

    z toho počet študentov,       

stupeň 

ktorým 
vznikla v 
ak. roku 

2011/2012 
povinnosť 

uhradiť 
školné 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 
školné v 
externej 

forme 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 

školné za 
prekročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia 

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné 

ktorým bolo 
školné 

odpustené 

ktorým 
bolo 

školné 
znížené 

Denná forma 1 47 0 47 0 0 0 6 0 

  2 5 0 5 0 0 0 1 0 

  1+2 21 0 21 0 0 0 4 0 

  3 0 0 0 0 0 0 1 0 

Spolu denná forma 
  73 0 73 0 0 0 12 0 

Externá forma 1 743 591 0 152 0 0 0 0 

  2 732 665 0 67 0 0 1 0 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 155 151 0 4 0 0 0 0 

Spolu externá forma 
  1630 1407 0 223 0 0 1 0 

obe formy spolu 1 790 591 47 152 0 0 6 0 

  2 737 665 5 67 0 0 2 0 

  1+2 21 0 21 0 0 0 4 0 

  3 155 151 0 4 0 0 1 0 

Spolu   1703 1407 73 223 0 0 13 0 



 

Tabuľka č. 6:  

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2012 

 

  Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma 
štúdia 

2
0

1
1

 /
 2

0
1

2
 

2
0

1
0

 /
 2

0
1

1
 

2
0

0
9

 /
 2

0
1

0
 

2
0

0
8

 /
 2

0
0

9
 

2
0

0
7

 /
 2

0
0

8
 

2
0

0
6

 /
 2

0
0

7
 

spoločenské a beviorálne vedy 1 externá 0% 0% 100% 100% 88% 88% 

lekárske vedy 1+2 denná 0% 0% 0% 0% 0% 91% 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 denná 0% 0% 76% 83% 89% 80% 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 externá 0% 0% 92% 90% 91% 92% 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 denná 0% 87% 90% 100% 91% 100% 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 externá 0% 96% 98% 98% 96% 97% 

 

 

 

 



Tabuľka č. 7:  

Priznané sociálne štipendiá v roku 2012 – denná forma štúdia 

 

Rok 2012 

LF FOaZOŠ FVZ FZ BB Spolu SZU 

P
o

č
e

t 
š
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d
e

n
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v
 

V
y
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n
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Š
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Š
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Š
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n
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Š
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n
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Š

 

január 10 1 395 € 31 4 480 € 26 4 695 € 24 4 085 € 91 14 655 € 

február 11 1 925 € 35 6 695 € 26 4 005 € 27 6 120 € 99 18 745 € 

marec 11 1 660 € 37 6 545 € 26 4 005 € 28 5 380 € 102 17 590 € 

apríl 12 2 420 € 37 5 815 € 26 4 005 € 29 5 355 € 104 17 595 € 

máj 12 2 125 € 34 5 175 € 27 4 695 € 31 7 445 € 104 19 440 € 

jún 13 2 295 € 26 4 880 € 23 3 485 € 25 5 535 € 87 16 195 € 

júl -august     4 1 730 € 2 670 € 3 1 020 € 9 3 420 € 

september 5 800 € 19 3 405 € 14 2 145 € 15 2 795 € 53 9 145 € 

október 5 800 € 19 3 405 € 14 2 145 € 15 2 795 € 53 9 145 € 

november 14 4 280 € 33 8 465 € 18 3 455 € 27 7 045 € 92 23 245 € 

december 14 2 880 € 34 6 170 € 19 3 080 € 36 9 670 € 103 21 800 € 

Vyplatené 
sociálne 
štipendiá v r. 
2012   20 580 €   56 765 €   36 385 €   57 245 €   170 975 € 

 

 



Tabuľka č. 8:  

Priznané motivačné štipendiá v roku 2011/2012 - denná forma štúdia 
 
 
 
 

Fakulty SZU 
Počet študentov, ktorým 

boli priznané  

Vyplatené 

motivačné 
štipendiá v € 

FOaZOŠ 32 4 500 

FVZ 7 900 

LF 37 6 280 

FZ BB 35 5 412 

Spolu za SZU  111 17 092 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



Tabuľka č. 9:  

Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov profesor za rok 2012 
 

P. č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum 

začiatku 
konania 

Dátum 
predloženia 
ministrovi 

Zamestnanec 
vysokej 

školy 
(áno/nie) 

1 
Doc. MUDr. Miloš Táborský, PhD., 
MBA vnútorné choroby 8.2.2011 10.12.2012 nie 

2           

      

 

Inauguračné konanie   

V tom 
počet 

žiadostí 
mimo VŠ   

 
počet neskončených konaní: stav k 
1.1.2012 1 1   

 
počet neskončených konaní: stav k 
31.12.2012       

 počet iných skončení konaní       

  - zamietnutie 1 1   

  - stiahnutie       

  - iné (smrť, odňatie práva a pod.)       

      

   celkový počet schválených 
priemerný 
vek   

 

priemerný vek schválených 
uchádzačov na vymenovanie za 
profesorov  1 50   

 



Tabuľka č. 10:  

Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 2012 
 
 

P. č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 
začiatku 
konania 

Dátum 
udelenia 
dekrétu 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 

1 doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. vnútorné choroby 8. 2. 2011 17. 4. 2012 nie 

2           

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 
žiadostí 
mimo VŠ    

 
počet neskončených konaní: stav k 
1.1.2012       

 
počet neskončených konaní: stav k 
31.12.2012 1 1   

 počet iných skončení konaní       

  - zamietnutie       

  - stiahnutie       

  - iné (smrť, odňatie práva a pod)       

      

   
celkový počet 
schválených 

priemerný 
vek   

 

priemerný vek schválených 
uchádzačov na vymenovanie za 
docentov 1 53   

 

 



Tabuľka č. 11:  

Štatistický prehľad doktorandského štúdia na SZU za jednotlivé fakulty k 31. 12. 2012 
 
 
 

 

Fakulta Číslo a názov 

študijného odboru 

Počet 

doktorandov 

ext./denní  

k 1. 1. 2012 

Novoprijatí 

ext./denní 

DS* 

vykonali  

v r. 2012 

Obhájili  v r. 

2012 

ext./denní 

 

Zmena 

formy 

ext./denná 

  v r. 2012 

 

Prerušenie 

ext./denní 

k 31.12. 

2012 

Zrušenie  

v r. 2012 

ext./denní 

  Počet 

ext./denní k 

31. 12. 2012 

 

SPOLU 

 

 
 
 
LF 

7.1.4.  
vnútorné choroby 

42/7 1/3 6 -1/0 

 
- 

 
11/0 -2/-2          29/8 

 
 

101 
+15 

prerušeniie 7.1.7.  
chirurgia 

 47/12 9/4 4 0/0 

 
-1/1 

 
4/0 -2/-2 49/15 

 
FOaZOŠ 7.4.1. 

ošetrovateľstvo 
26/4 4/1 8 -5/-1 

 
- 
 

 
2/0 -1/0 22/4 

26 
+2 

prerušenie 

 
FVZ 

7.4.2. 
verejné 
zdravotníctvo 

75/9 14/2 19 -5/0 

 
- 

 
11/0 -7/0 66/11 

77 
+11 

prerušenie 

 
SPOLU  190/32=222 28/9  -11/-1 

 
-1/1 

 
28/0 -12/-4   166/38 

 
204+28 

prerušenie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka č. 12:  

Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2012 

 

 

 

Kategória 
fakulta 

AAA, 
AAB, 
 ABA, 
ABB 

ACA, 
ACB, 
BAA, 
BAB, 
BCB, 

BCI, EAI, 
CAA, 

CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

Ostatné Spolu 

LF 5 5 3 25 4 0 259 301 

FOaZOŠ 4 11 1 2 0 0 144 162 

FVZ 2 2 0 12 0 0 109 125 

FZ BB 0 1 2 0 0 0 76 79 

                  

fakulty 
spolu 11 19 6 39 4 0 588 667 

SZU 
spolu 10 19 6 34 4 0 533 606 

         

v roku 
2011 3 2 2 31 0 0 575   

rozdiel 7 17 4 3 4 0 42   

rozdiel v 
% 70 89,5 66,7 8,8 100 0 7,9   

 



Tabuľka č. 13:  

Zoznam akreditovaných študijných programov k 1. 9. 2012 

1. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 
titulu 

FOaZOŠ 7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D S Bc. 

7.4.4. pôrodná asistencia pôrodná asistencia D S Bc. 

7.4.7. fyzioterapia fyzioterapia D, E S Bc. 

7.4.8. rádiologická technika rádiologická technika D, E S Bc. 

7.4.6. urgentná zdravotná starostlivosť urgentná zdravotná starostlivosť D, E S Bc. 

3.1.14. sociálna práca sociálna práca E S Bc. 

FVZ 7.4.2. verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D, E S Bc. 

FZ BB 7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D S Bc. 

7.4.7. fyzioterapia fyzioterapia D, E S Bc. 

7.4.6. urgentná zdravotná starostlivosť urgentná zdravotná starostlivosť D, E S Bc. 

7.4.3. laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve 

laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve D, E S Bc. 

 

2. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratk
a titulu 

FOaZOŠ 7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo E S Mgr. 

7.4.7. fyzioterapia fyzioterapia E S Mgr. 

FVZ 7.4.2. verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D, E S Mgr. 

FZ BB 7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo E S Mgr. 

7.4.7. fyzioterapia fyzioterapia E S Mgr. 

     



 
 
 
Spojený 1. a 2. stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program 
Form

a 
Jazyk

y 
Skratk
a titulu 

LF 7.1.1. všeobecné lekárstvo všeobecné lekárstvo D S, A MUDr. 

 

 

3. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program 
Form

a 
Jazyk

y 
Skratka 
titulu 

LF 7.1.4. vnútorné choroby vnútorné choroby D, E S PhD. 

7.1.7. chirurgia chirurgia D, E S PhD. 

FOaZOŠ 7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D, E S PhD. 

FVZ 7.4.2. verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D, E S PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Tabuľka č. 14:  

Zoznam akreditácii habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov  (k 31.12.2012) 
 

 

Fakulta Odbor 

Lekárska fakulta vnútorné choroby 

  chirurgia 

Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 15:  

Výskumné granty získané v roku 2012 
 

 

 
Súťaž / objednávka, ponuka/grantová schéma / spolupráca s podnikateľskou praxou 

  
      

SR / zahraničie         

Agentúra / poskytovateľ -  
MZ SR 

        

     

P. č. Fakulta Názov projektu  
Získané FP do 
31.12. v eur 

Poznámka 

1 
LF 

Prospektívna kohortová štúdia o pôvode chorôb dospelosti v     
prenatálnom vývojom období v slovenskej populácii  122 847,43   

2 FVZ DNA biobanka pre populačné štúdie 800,96   

3 LF Vzťah genetickej variability k virulencii RNA vírusov 19 081,07   

4 
LF 

Molekulárna analýza antibiotickej rezistencie netýfusových 
sérovarov salmonel 8 546,84   

5 

LF 

Priamy dôkaz Borrelia burgdoferi vo vzorkách pacientov s 
Limskou     boreliózou, molekulárno-biologická analýza a 
skrížená reaktivita s vybranými    druhmi kliešťami prenášaných 
patogénov 10 193,46   

6 LF Rizikové faktory a progresia vírusovej hepatitídy C 15 252,93   

7 FVZ Dlhodobá environmentálna expozícia PCB  a školská zrelosť detí 8 369,91   
 

 

 



Agentúra / poskytovateľ - 
APVV 

        

     

P. č. Fakulta Názov projektu  
Získané FP do 
31.12. v eur 

Poznámka 

1 LF EPIMAKRERS: žiadateľ Ústav experimentálnej onkológie  0,00   

2 
FVZ 

OBEZOGEN: Expozícia rizikovým faktorom obezity v raných štádiách 
vývoja organizmu a telesný vývin u 3-ročných detí. 18 601,00   

3 
FVZ 

RAVATOX: Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení 
protónmi - patofyziológia a prevencia 3 000,00   

4 
FVZ 

NANOREPRO: Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných 
nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, oxidačný 
status a prevencia možného rizika 6 000,00   

5 FVZ SLOVMEMED: Klinické skúšanie slovenského medovicového medu 8 498,00   

6 
LF 

BIOTESTIS: Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou 
na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek 1 447,00   

7 LF CARDINFO: žiadateľ Ústav merania SAV  5 930,00   

 

Agentúra / poskytovateľ - 
EÚ-6. RP 

        

     

P. č. Fakulta Názov projektu  
Získané FP do 
31.12. v eur 

Poznámka 

1 LF 

EUROSUPPORT VI - Vytvorenie tréningového a zdrojového 
matariálu na zlepešenie sexuálneho a reprodukčného zdravia 
ľudí žijúcich s HIV/AIDS /PLWHA/ - Eurosupport 6 (ES 6) & No 
2008204 

2 222,67   

 

 



Agentúra / 
poskytovateľ - 7. RP 

        

     

P. č. Fakulta Názov projektu  
Získané FP do 
31.12. v eur 

Poznámka 

1 LF 
NANOINPACTNET - European Network on the Health nad 
Envoronmental    Impact of Nanomaterials 

0,00   

2 FVZ 
SYSTEQ – the development, validation and implementation of 
human     systemic Toxic Equivalancies (TEQs) as biomarkers for 
dioxin-like     compounds 

14 375,00   

3 FVZ 
OBELIX - OBesogenic Endocrine disrupting chemicals: LInking 
prenatal    eXposure to the development of obesity later in life 

46 392,00   

4 LF 
PRIORITY -Protecting the food chain from prions: schaping 
European priorities    trough basic and applied research 

66 075,00   

5 LF 
ERINHA - European Research Infrastructure on Highly Pathogenic  
Agents "ERINHA"  

20 000,00   

6 LF Q-Nano 17 500,00   

7 LF 
DENAMIC - Developmental neurotoxicity assessment of mixtures in 
children (DENAMIC) 

160 500,00   

8 LF SIALON II 27 911,66   

9 FVZ GRACE - GMO Risk Assessment and Communication of evidence 0,00   

10 LF NanoTEST 0,00   
 

 

 

 

 

 



Agentúra / ASFEÚ 
        

     

P. č. Fakulta Názov projektu  
Získané FP do 
31.12. v eur 

Poznámka 

1 
FOaZOŠ 

Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie 
zdravotných rizík 

87 790,00 
  

2 LF Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia 588 183,30   
 

 

 

 

Agentúra / 
zahraničie ostatné 

        

     

P. č. Fakulta Názov projektu  
Získané FP do 
31.12. v eur 

Poznámka 

1 

LF 

DEMTEST - Diagnostika demencií s rýchlou progresiou založená na 
biomarkeroch – optimalizácia diagnostických protokolov“ (Biomarker 
based diagnosis of rapid progressive dementias - optimisation of 
diagnostic protocols 

17 220,00 

  

2 
FVZ 

Early Disease Biomarkers of PCB-exposed Human Population  (mena v 
USD) 0   
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